

 أه� ا���ه�                          ��                                                               www.aldahereyah.net 
 

 
 كتاب  ديوان اإلمام ابن حزم الظاهرى

 مجع وحتقيق
  .صبحى رشاد عبد الكرمي/د

 جامعة األزهر-كلية اللغة العربية
  مصر–طنطا -دار الصحابة للتراث: الناشر 

 وقع دار أهل الظاهر العام مب مشرف أقسام امللتقى.... أبو حممد املصرى : قام بنسخه 
********************************************************** 

 مقدمة الناشر
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادى له وأشهد أن ال إله إال اهللا 

 وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
ا الَِّذينها أَيميأَنتِإالَّ و نوتمالَ تقَاِتِه وت قح قُواْ اللّهواْ اتنونَ  آمِلمس١م 

زوجها وبثَّ  يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَِّذي خلَقَكُم من نفٍْس واِحدٍة وخلَق ِمنها
ِبِه واَألرحام ِإنَّ اللّه كَانَ   اللّه الَِّذي تساءلُونَِمنهما ِرجاالً كَِثريا وِنساء واتقُواْ

 ٢علَيكُم رِقيبا 
ِلحصا  يِديدلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَِّذينها أَيي  لَكُم ِفرغيو الَكُممأَع لَكُم

ولَهسرو اللَّه ِطعن يمو كُموبا ذُنِظيما عزفَو فَاز ٣ فَقَد 
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أما بعد فإن أصدق احلديث كتاب اهللا وأحسن اهلدى هدى حممد صلى اهللا عليه 
وسلم وشر األمور حمدثاا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة ىف 

  .النار

 :وصف املخطوطة 
) دلسيديوان اإلمام ابن حزم األن    (وبعد فبني يديك أخى القارئ وصف ملخطوط        

 .الذى يطبع ألول مرة 
) ديوان ابن حزم  (فقد وردت خمطوطة الديوان ىف فهرس املخطوطات حتت عنوان          

صفحة ، كل صفحة حتتوى علـى       ) ١٤٣(وعدد صفحاا   ) ١٦٣٠٢(حتت رقم   
سطراً تقريباً كل سطر حيتوى على حواىل تسع كلمات وكتبت خبط نسخى            ) ٢٠(

 .واضح إال ىف بعض الكلمات القليلة 
      وكتابـه  ) دراسات عن ابن حـزم    (وقد ذكر الدكتور الطاهر أمحد مكى ىف كتابه         

 . قصة هذا املخطوط ٣٥٧/ ص )  طوق احلمامة ( 
 ) .٤/٢٥٤(ومما يؤكد نسبة هذا املخطوط البن حزم ما نقله الزركلى ىف األعالم 

 .رر وأخرياً نتركك أخى القارئ مع صفحات هذا الديوان لتستمتع مبا فيه من د
 
 
 
 

 صورة الغالف ىف الصفحة التالية
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 مقدمة احملقق
احلمد هللا أوال وآخر والصالة والسالم على املبعوث بشرياً ونذيراً سـيدنا حممـد              
أفضل اخللق وعلى آله وصحبه الذين متسكوا باحلق وعملوا به وعلمـوه وآووه             

وفـازوا  ونصروه فكانوا للناس أسوة وقدوة ىف علمهم وعملهم فرحبوا دنيـاهم            
 .بآخرم 
فهذا هو الوجه األديب للفقيه العامل األندلسي أيب حممد على بن سعيد بـن              : وبعد  

 الذى شاع ذكره وطار ىف املشرق واملغرب صيته وعلمه يتماثـل            حزم الظاهرى 
امامك ىف هذا الشعر احملقق واموع بغية تعريف الدارسني بآثاره األدبية الىت من             

طـوق  (عرية ، ومن قدمي والناس يعرفون البن حزم أنه صاحب           أَجِلها قصائده الش  
 .وأنه األثر األديب الشعري له ) احلمامة

واآلن نضيف إليه حتقيق ديوانه ونزيل اخلفاء ونكشف اإللباس عما به وما جـرى              
 .بشأنه 

وحىت تكتمل الصورة ويتم العمل ضممنا إىل قصائد الديوان ما تردد من شعر له               
) طوق احلمامة (دبية والتارخيية وسري الرجال وكتبه الىت ألفها ما عدا          ىف املراجع األ  

 .فلم ننقل منه بيتاً حيث ميثل جانباً من شعر الرجل ونثره مستقالً بذاته 
 .آملني أن ينفع اهللا به واهللا اهلادى إىل سواء السبيل 

 صبحى رشاد عبد الكرمي/د
 باملنوفيةفرع جامعة األزهر -املدرس بكلية اللغة العربية
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 ١من هو ابن حزم ؟ 
هو اإلمام احلافظ العالمة أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب بـن                 
صاحل بن خلف بن معد بن سفيان بن يزيد موىل يزيد بن أيب سفيان صـخر بـن                  
حرب األموي اصل جده من فارس أسلم وخلف املذكور وهو أول من دخل بالد              

 فولد ابن حزم هذا ا يف سلخ رمضان سنة          ٢م قرطبة   املغرب منهم وكانت بلده   
أربع ومثانني وثلثمائة فقرأ القرآن واشتغل بالعلوم النافعة الشرعية وبرز فيها وفاق            
أهل زمانه وصنف الكتب املشهورة يقال إنه صنف أربعمائة جملد يف قريب مـن              

نطق كتب وكان   مثانني ألف ورقة وكان اديبا طبيبا شاعرا فصيحا له يف الطب وامل           
من بيت وزارة ورياسة ووجاهة ومال وثروة وكان مصاحبا للشيخ أيب عمر بـن              
عبد الرب النمري وكان مناوئا للشيخ أيب الوليد سليمان بن خلف البـاجي وقـد               

 .جرت بينهما مناظرات يطول ذكرها 
وكان ابن حزم كثري الوقيعة يف العلماء بلسانه وقلمه فأورثه ذلك حقدا يف قلوب              
أهل زمانه ومازالوا به حىت بغضوه إىل ملوكهم فطردوه عن بالده حـىت كانـت               

ذكر الذهيب ىف شـذرات الـذهب        (٣ وفاته يف قرية له يف شعبان من هذه السنة        
                                                 

  دار ا�?<� �26وت– ١٩٧٨ ط ٩٢-�١٢/١٩ ذآ�ه� ا56 آ�23 01 ا�/.ا�� وا��,��� جه*( ا�)�'� ١
٢ A/B�C��6 DCE� F�*و� 
�م ا56 $#م ا���ه�ي  :(  C��AI�ل ا�/�$R ا�P2Q اN2�O 56 ا���ه�ى ا�<��)L�?$ 0 اK ردًا �0E ه*ا ا�GHI ا�)�ر ٣Vل أن ا�C� 5

�م A1 ا�����W ا�)X� A)�ض � �,2E�D� . وA1 5XB أ��W ا�.�C1 5. آ*ب �L2E أو Vل ا�� �C2C$ �,'.. 
 �2EXء ا�.را��ت ا���ء أ]��E� 0($ أو NE� �/EB 55 ا��*اهD ا!ر�X6 ..و�. ��X�� ه*ا آ�23ًا  Dة ��*ه.EC Nوه N,\X6 .C$ وآ�ن

 �X6ا!ر Dا��*اه ��WG6 5XB L]أ L]���C� � �'!.. L/(وآ N,��� و6^\�ا )�آ�ه F�*�! .. 
�م ..ه*ا آ�� �E` �[?ً� وV0 اE� 
2�Q(E� �,� 5 رّوج� N�2هb �,6 وا.EC1 ���Cه*( ا�� �C2C$ ا�E,' N,]أ.. N� 0��XO Kا L�$م ر�V�1

 N�2هb أو �X6د ا!ر�,('cا ��W5 أو5 اد��2b 0 ه*ا 2E1*آ� ا��<�ن ا�*ي A1 L6 5XB أ$. 5 هceء ���ا( ..�A1 5XH إ�م 
� L21 إن fQ>]�2( وb أو Dو� N(g5 وXB �ه �ًC$ ن أو ه�ى .. آ�ن��أو ��1. أو ' �B�6 L]G6 ل�Cا� fhك �1ق 526 أن أ��وه

.. F�*6 LEW�� fhو526 أن أ.. �EB�/5 ه*( ا�),�� ا� 5 ..و5 أدرك ه*ا ار�Oح وأ
�ا�
 �*�F ا��fh ا�*ي و?h�� L6 ا�C�ل  �W�Cم أن �<�ن ه*ا ا�#E� .�...C)� N� و�.( �<5 ه*ا إن L$.م ����� A1 ا�3��ء � 0E��LEW و

��ن وا�/� ..5 أ��W ا�.�5 وا�,.ى $Vف وا�m]Vا A1 ���b n2?] مo>6 N,21 م�Vم اoم آ.CO .�و.. 
 ��W!ء اceوا ه.E� 5�*ا� L�mp 
 NE>(� م�Vوإ[�� ا.. L]و.EC� ا�*ي N,�V �?��IوأEH6�ا ا��m�ص ا��2��Q وآ�[` $L(q أ[,� 

1 N,�د� A.. L�
 �0E آ� 5 رد ا��m�ص ا��m] �'! �s2smة ��ل إ�ّgو �H6ص وأ�m�5 ا�� 
�م ودا1V0 اE� Fذ� .(g�1.. 
 �W�C��6 L� ��o� cو L�)Lq إ�0 ا�C�ل [? L/(آ A1 م�Vا L6 NE>(� ��h�p إن آ�ن 5 أ��W اc'),�د ا�*�5 أ]�A1 N,2E� 0 ..وآ� 


 وأ�t�N,]Gg 5 أآ�3 5 ر���� و 0E.. 
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 L6 رد ���,A1 N,���6 N آ� � NE1 م�Vل ا��ة �m�� ص�m�ك ا��(� N,2E� 
�ّg �.�X1 ل�Cا� LX ..و$)0 �h�� 5( وg.د 

 LCEp cو L�د� A1 L/2X� Nو� L?m]وأ L2E� 0�[أ A>ا���� A'�/وه� ا� L�mp 5 Nmp 00 إ�Oو��� أ.. 
2
 ��B�6 0E أو 6.���Q(أو 6.�� وآ�ن إذا أراد ا� �B�/6 L��� �,(g5 ا cإ L/(آ A1 N,W���G6 ص�Ig!آ� ا*� N� .. م���وا� Nh!آ�

 ��,��3�م –وإن أ��h�� �0E أ[A1 5XB L أ$.هN ..و5 آ�ن 5 أVا D(آ 
/(O �  ..- وه*ا c أ'.( �0E آ�3ة 
A1 L ذ..آoم ا!��ان X� 5�1.. �qs6 n2� N,\X6 A1)�ض 6,*ا �C�ل oآ �H/�1 )�2b أو LEC� أو L�د� A1 �ه �� uIQا� F�.. 

 oًB�6 أو �ًs2sh إن آ�ن �W�Cا� Fل ذ��� A1 ���]و.. L6 ��6 '�ء �W�Cا� v1ا�),�� أن [�ا FEO ��2?] إن A�X� o1.. 
 Fذ� N,mC]ا�.�5 ��1 أ A1 ��W0 أE� ا�3�ري wّ$ .�و..� .�5 ا�NEX وc أ1 N��1 �ّ�اه ��W0 أE� )�2b F�*آ wّ$و N,��.. 

 A�2C2ا� vsE� L(C1ا��م �X�A 6)�ه52 ا�C�ل وا�L6 5XH ..و[�Gل �q(� 5وز $. ا�m]Vف ه,�� ..X��1/�ة C��6�ل وVإذا آ�ن ا.. 
 L6 NE>O ا�*ي L/$�h.. �h�p ر���� N,21 D(ه.ى ود�5 وآ ��Wأ Nذا ���ه��E1 ..؟! 

 ..و�. أدر',� ا�/A1 zX آ)�L6 اV$<�م A1 أh�ل ا!$<�م 
�م ا56 $#م ��ل آ1 ��E�0E� �,E�s ا��XO o6 GHI. ذ�F وVإن آ�ن ا.. 

 N,2ب إ���(]cوا N,2E� ء��5 ا�3 L.ّ� ���.. �ً\��] L6�(>6 �ً$ا�h م�Vا N(gو D� ن ا�*ي�>� � {,� 0E� �ًوإن آ�ن ه*ا $�آ�
 L/.ي ..��*ه�ا�, A?�sE� 0Es0 ا��E� ا��د A1 0Eqا�� f2��L وL21 ا�5XH ا���m| وا�N(Q وا��D و�...ا[�� آ)�ب ا� �I� ..ي [

 !؟.. ه� [C�ل أن *هD أه� ا��أي �B�6 !'� ه*( 
5 و'�p� L و�n2 ه*ا و',C] c ��($.. L�ل  L]oH6 [�ى ��ل أ[�C] �6.. 

�م و�. �*آ� ه*( ا�?��� X6..وإsO c<��ا و�oO/�ا A1 ا�vW�Cs ..وآ*�C� F�ل أه� ا��أي �5 �,} أه� ا���ه� V0 اE� 5�.��sا� z
 ..!'� [N,��h! L\C و�1و�,N 6/�ه�ن و��ة ��G� N?�ه� ..أو ا��qه52E 6,*( ا�s�ادث 

EC.ي ��C� F�ل !O c L6�sh���Q�ا أه� ا���ه�  zX6 0 أن($! .. L� �C] م ا56 $#م أو�V0 اE� ء ا�*�5 آ*بceوه� أ$. ه
 ..�C1 Lل L6 وh.ع و[�Q( A1 آ)/..p/�ًا <*و6ً� 

� ا�2C� 56 ا���ه�ي oXا� ��I2g L� ى.mO .�اء ..و#q�2 ا�p و�5 أه� ا���ه� ��� K2. ، ..'#ا( اECO 5�م A1 زV. آ�ن ا�و
 �/Oج �5 ه*( ا���pو )�h�� 5A1 L ا��0Es و�h�� 5�� )�2bو( 5 أه� ا�)2EC. ا�*� 5��C� ��Eأ أ$.هA1 N ..و��.ر و'�د o>1

5 ا!]� 1���1و( !'� FEO ا�?\�E2 ا�)q� A#وا �5 إ��H6,� آ)D ا���� و�?�ق 526 f2X\2| وا�smا� .. 
���ً� �\h A1 v2.ر( (�م آ�ن g.�. ا�^\D وآ�[` LEXqO �E� L6 �<�ن Vل أن ا�Cه� ا���ه� إ�0 ا�! �'�$ cو.. 

 fm�ا�� L6 ل�C� c �3 ه*ا�).��ت $�ار ..o>1م  A1 D(>� Nو� L/(آ D(م آ�V�1.! . �,2E� وا�).رك �,X'ورا L/(آ D(1,� ..وآ
 )�2^� c N[ ا�,.ى ��W5 أ�6�م  L6 5XH� � .q� أن �CX� ..؟! L��� ���.526 أ� A(ا� L/(آ A1 �].'ذا و��E1 ) : ل�C] ��، وآ ��ا�).رآ N[

5 ه*( ا��m�ص ا���XQة 6)^O .X6 �22.و�5  )�p� 0ر) .. آ*ا ، وإ���م وه��ك [��ذج �5 ه*( ا!Vم اo5 آ .. 
�L �5 ه*ا ?�6 A>s� م�Vوأدع ا.. L1�� N[ ��م أول ا!V0 �5 ا?p L�2X6 uIg L2E� . آ*ب�و.. 
�gرد ا�<*ب و Fذ� Nbور

 L���6 )آ�*� Nو� L2E�. 
 ..وا![��ج ا!ول 

 f2�XO �,21 L(Oاب �5 ر���� أ�' A1 م ا56 $#م ا���ه�ي�Vل ا�C�.. 
 NmIل ا���م ا56 $#م –وه� ..(( �V,� – أي ا��1 ، �,H/tو �,�COوأ �,��$ D(آ A2�خ ، وإ[�� هQ5 ا� f2Xt ا��وا�� ��ٍر 

 |2smت وا��?�m2. وا��]���3 ا�� �s2sh ).26 �(6�[ رة�,Q D(آ �,��وي �� �. رواه� �P2g 0E أو c 52I2g أآ�3 ، و
p .� � �,�?0E� A ا��X� {(s.م ا��اوي �,� و��E ا�)���X,� أو ��HوW,� و$.و],� آ��NE وا�/�Iري ، c ��)�ى Ag A1ء �,� ، و

<*6�ن  c N,1 ، �,2E� ا�E/C� N�1وه� و���0 ، 1\ 5�� 0\O.E6 A1�� �N ��وه� ���Eء E6.[� ، وE^g c�ا 6,� ، وX�� c�ا ��21 �,6 
E�ن N[ ، �,6 إ[,N رأوا D2E^O �,21 أ$�د� R��Oُ .آ` و�<` ���� cأ$<�م �,� و �?��I,� ا��6�sm وا�)�X6�ن وا���EXء ا���t�ن ، و

 �,2E� N>s\�ا 6,� وا�)�� ا��و |��mا� fE� )) ..�. $<N 6,� ا�
 �ً/2q�م Vل ا�C1.. 

E1� آ�ن �,C� N�ل !6�t�ا �5 ه*ا ؛ : ه*ا آoم ���b A1 wEI ا�)���z ، أ� ���,� N�� fX\6 ا��وا�� وا�)�Xي 5 ا�2Q�خ (( 
N,]! 0E� �]ا��.و c1�ن إ�X� �5 ا�.ه� ، و ���� w� �,6 ا�E^(gا c2?,� ، وXt 52��ا 5 أه� ا��وا�� 1�X21�ا ���,� � 

 D$�hو 
6�O 526 ن���?� cة ر'�ل ، و�Q� 52X6�(5 ا� cو oً'ر N,�� Kا At�6 ر�sm5 ا� w� 1�ا�� �N,?2smO �,� ، و
 5 N,X��� �2ء$ o1 ، �]5 ذآ�أن �)t�X�ا �o>Eم A1 ا��وا�� ، وأآ�3 ا��)<A1 52�E ه*ا ا�/�ب �2C� c�ن ا�,�qء ، وc ��ى 

 N,� �5 آDX ا!$/�ر ، و NEو� L2E� K0 اEh A/�ا� R�.$ cو ، f2Xt 5 �C[ cو ، ��� R�.$ 5 .�� R�.$ ��1�X�ن 

 C� N[ ، )#2�21 |2sh���ن �t�ع  R�.$ L� 5 ا: أ$. ��#ج� آ�ن �, P2g N�w ��ر  N2�خ ، وهQ�– R�.sا� A1 أي - cو ، 

���وا ��R�.$ nEq ، وc اE^(g�ا 6)?�2.( ، وإ[�� آ�ن ��.هN �/. ا����2E� 56 FEن ا�A]c�I ، 1<�ن N� �ًs��h �ًI2g �<5 أ�\ً� 
 ).�� 5<�3ًا 5 ا��وا�� ، آ�ن ر��6 أ�N,\X6 L6 N إ���م c 5 �.ري � ��I� ، DEH'�ن  ، ��E>6 L�� w� وا.(X� N� ، ا�Epآ�� د

 N,6*ا آ�\C] رة أن�QIء ا�ceه R/E� N� N[ ، �^g N,2E� 5>� N� د را$� ، إذا�X� ).�� ون.XC� ��]وإ ، L�?E6 ا ��6 ��وي�E/(اه cو
 ، 52I2gو P2g 5� )��وي رو�� �,�5 اQ1 ، 0��XO K,.وا ��� G6[,� آ)D أCO��ه� وH/t��ه� ،  �ً]c*p �(6�[ رة�,Q D(آ �,�و

 �5 ا�Q�خ وfXt ا��وا�� ، c N,1 �.رون  ����ّXO 5� $<��ا  .t ون 21,� ، وه*ا�(�� c ، ت�?�m2. وا��]���3 ا�� ���.�G6
� K0 اEh K5 ر��ل ا� ��Eآ w� ا�H/t � N,]5 أ LEأه N��6 ه N,?m] Kوا ��>� ، �q2\?ن ��6<*ب وا����/� cن ، و���C� L2E


 N,�.�G6 ، وc �?���ن 526 '��6 56 �/. اK و'��6 56 ز�. tو �� R�.$ اءة��ن ���s� cو ، 
6�O 5� cو D$�h 5� cو NEو�
و'��6 56 �#�. ، وc �?���ن 526 رأي وروا�� ، وأ� أن 5 آ)/�� � 0E� A?p ا��X� {(s.م ا��واي �,� و��E ا�)p ��1 �,���X?�ء 
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$ �2�s0 ا�E� NEXدون ، 5�1 ا��'� .�sا� K0 �.م ا��اوي ، �6 ا��واة وE� oً25 د���0E� �q أه� ا�NEX ، و c�N,/EB �E ��وا�� ا�

 �E� n2� F�*وآ ، �ً�2g K5 ا L�� A�^� c �� 2X� c�L و L�2X� ��� LE^Q� Nو� ، L�� ��Cب  DEH� LC1ّ�2ًا وp L6 0��XO Kأراد ا
2� D(>ا� FE(� N,���X(5 ا�� ذآ�و(  �2ّ
 �� ��C ، وأt L�X2t 5,� ، و$� [? 0E� Fذ� A1 D2Xوإ[�� ا� ، D(>0 ا�E� �ً/

 0E� uC�ء ، وا�)�اض أه� ا��sh!0 اE� رى�>��BوE6 A1 �,W.هE6 ��1 ، N.ه0E� �q$ N أه� ا�NEX ، و�<5 ه<*ا �<�ن إزراء ا�ُ
 N,��� LEآ DqXأه� ا�?\� ، وا� ) : �].E6 ء��E� (*وه ، cرأ�ً� و c .�sا� Kن و���s� ��1 ، �E�' Nه.E6 A1 �X.و �?h Kوا )

 ، L2E� ز��^ N.ه�5 ه� ��5 ا�EX�م إc ا��Qذ �,N ا���در  �ً�E� cأ�.اء ( $.�3ً� و NEXن !ه� ا��Eه�qدا( ) وا��� �ً�2g �,' 5و

 ذآ�ه� ��.هN و��ْ�ُ N� N,]G6 NEXا� D(آ N,/2� �ً\أ� DqXوا� ، DqX� 2,� ، إن ه*اE� ا�E/C� N�1وه� و���0 ، 1\X�� c�ا ��21 �,6 

 AX�h!م ا�>$ �� : ، �1ذا [��1ت آ)D ا�NEX ه*( ا��C/H ا��q,��� ا��qه�E 1<�ن �ذا ؟ �C. أذآ�[A ه*ا ا�q��ن  L]ذآ� أ L]�1
�)AC ، وا!�C� 0E�ل ���?� � A]�30 $� ، أ$.ه�� �<�2 وا�E� 52���>6 :إن ا�� )�pأ �(� * A�2� 5 wC� م�G ! )*ط ه�C� ��1

 .� Rأ$�د� D2E^O �,21 رأوا N,]أ N,���ا��آ�2 ، و NX]و Kا ��/��ن 5 �52 ا�<��س ، و$Gط ا���C�ا�<)D ��. هceء ا�q,�ل إc آ
.sا� �t �5 ه� �1�L أو LE3 ، و �,6 *pأ .C� رك�O �,آ�O 5 آ�ن��O 5آ�O �6 ، Lآ` ، �Xg `2E1ي �O 5آ,� ؟ � |2smا� R�

 N,��� �G'�ر A1 ا'),�د( ، وإ� ��ص �O A1 ).2ECO A1 0��XO Kك ا���� ، وأ �HI ��1 ، L6 *p!وم $� ا�sه� ا�� Lرآ�O :
 C1. آ*6�ا �0E ا��6�sm وا�)�52X6 ، و�0E ا���EXء ا���52t ، و[�/�ا إ�N,2: و�<` ��,� ا��6�sm وا�)�X6�ن وا���EXء ا���t�ن 

 N,��� �,N ، أ#E� آ��*ي Nه.X6 5 0E� �qsا 6,� ا��و��I?� أ$<�م �. $<N 6,� : ا�/��B ، وآf2 �<)�ا وهN رووه� و[EC�ه� وأ��
 LC1وا .C1 Fذ� zX6 ا�?��p ن��أو ا] N,�� ��p?�ا �h �ً�>$ w| �5 ا��/0Eh A اL2E� K و�NE ، وإن آ�ن وا$.  |��mا� fE�ا�

�5 ه f��I�2 ا��� v$ vsوا� ، *p� *pأ cرك و�O ك�O c ، ���� ر��6 1�ق ا��L� f��I أو LE3 ، وا��qs آE,� هA ا���Cن وا�
 L6 N>$ ��� �ً1op .gأ vEX] �أL6 *p أو �Oك ، وا�/��B�6 �B أL6 *p أو �Oك ، و� �.ا ه*ا 1,*ر وه*��ن ، و0��XO K�6 ا�)�v21 ، و

1 �m� Nآ ، N,�A ا���A6! �h�p GB 6<� ا�v�.m و��� و���3ن و�2bهN رAt ا� K���p N,?�هN ، 5�1 ا��6�sm وا�)�X6�ن 
5 ا�oIن وا�q/5 ! ا��fE ا���m| إc هceء �� �EC�ا  K�6 ذ�X]ا56 $#م )) .. ، و �W٨٣-٣/٨٢ر��  

DO�>ا� N�� Nا�<*ب ه*ا و� .�XO �'! N,2E� 
�gاب و�mوا� vs��6 1)�اءcم ا�<*ب وا�Vآ)�6ً� أو ر���� رد ا D(ه*ا ا�*ي آ 
 ..C� 5�1�ل أ[A1 5XB L أ$. �hا$� 2E1*آ� ه*ا ا�C�ل ..و[�Qه� 

�م ا56 $#م ا���ه�ي أ�\ً� Vم ا�mp L6 م�C� �2
 A1 ا�C�ل [?�L 1,*ا �Q(ا� ���ده� ..وأ?1 L]��أ� ���1 أن ا�s<�م �ذو( !'� �
A أ[� o>6 n2�..م ا56 $#م ا�Vم اo>6 ��]ه�ي وإ���.. 

�,} أه� ا���ه�  5X6 5.( أو I2� )�h�� 5�ف ا�����  L��� �و�. $?�` ��� ر���)L ه*( ه*ا ا��X�0 ..وه� ه�� �/�H آ� 
.. Kا L�$ل ر��. �و.. 
� ، إ�0 ه�� ا[),0 � ر���ا 5 ا��fI ، و�. أوst�� أ[L آN,2E� .W�� LE ، وهN ��م آ�دو[� v��B 5 ا��^��/� وإ]�رة ا�(( �X

 D(>ن ، وآ)/�ا ا��HE�G1رآn ا0��XO K '.ودهN ، وأ�tع p.ودهN ، و�L ا��s. آ�23ًا ، و6�p�ا A1 ذ��X1 Fدوا إ�0 ا����H/� ��. ا�
 D(>1<)/�ا ا� ، N,��3��ا A1 ذ��X1 Fدوا إ�0 ا����H/� ��. أ�pو ، �ً/hوا �>Qا� Lو� ، N,2^6 �H6وأ ، N,2X� Kا D2ّI1 ، �6ا�<�ذ

2I�?� إ�0 �3 ا56 ز��د 6.ا��� ، و�/. ا��tG1 ، �2ECm6 vsع اK آ2.هN ، و1ّ� َأْ�َ.ُهN ، و�L ا��5 آ�23ًا وا�?\� ، I1#وا A1 ذ�F ، ا�
�1 ، �1�ا �,�,N ا�\�G1 ، f2X,� اA1 K ذ�F ��ارهN ، وأ6.ى ��رهN ، وه� أه� ا�H�ل �I��3 ه*( ا� cإ L'و N,� v/� Nو�

��2ًا ، و$.هN آ��2ًا ، و$�/�� اK و[NX ا��آ�2 وا���� �2E�� أ6.ًا$ Nد '.ه�X1 ،  (( 
�م !'� أ[L أ�5E أن ا��Qع A1 آ)�L6 و��)L ه� ا���'�ع إ�L2 وه� Vآ�دوا �,*ا ا f2�2( آbو L�?] fm�� 56,*( ا�Q,�دة ��Xف 

 )�2b ز�q� c ا�*ي vsا�..��'�O A1 NE>O 5� L��� مoآ� آ �H/� دة�,Qو6,*( ا� L�� ن��E>(� � n?] A1 م�Vل ا�� LO�1و L� .. 
�م $��` و[s� ه*( ا���q ..وأرادوا 'LEX ��ر�ً� 5 ا�NEX وا�?\� وا!دب وا�vEI 6,*( ا�<*�6 ا��?)�اة Vا D(أن آ N,\X6 .�#و�

 ���ن [?�L آ*ب آ� ه*ا ..���,�م Q6.ة ذ�F ا!E6 م�V. 526 ا�و.. 
وX� c�A أ[,N $���ا � آ�ن ��.( ..آ)/L ا��A1 ���/H ا���ق X� o1�A أن ا���س آN,E $���ا آ)/L و��اء $��` zX6 آ)/L أو آ� 
 L/(5 آ L(26 A1 .$. آ� أ�و�.. N,\X6 5�$ 5�X� o1.. �,.و اV$�اق ا�*ي �*آ�و[L $�ق آ)D أو A1 �,\X6 ا���ق  �>1

 oً,' ء أو�� ..$��,� 2ECO.ًا وآ2.ًا آ<2. ا��
NE� �t ��م أ0O ز�ن ).X6 $�ق L21 ا��sآN آD( ا��*اهD .. $�ق آ)L(E�$ D وVا D(آ zX6 ا��وآ�� $�.. ���s6 ���s1.. 

0 1��د � 21,� ..واL]�s/� K ه� ا�.��ن E� آ�ن �.ل N,/(>� v��s(ن أن ه*ا ا����C� �,1 ..؟! 
 ..و0��XO K ا��s. و�L ا���� ..�1ن ����ا آ*�F أEH6�ا ه*( ا�?��� 

��د� �� ���� ��� ا���ل ����ه� 
	 ��� ه�ا أ ��.. 
�م �E6 5.( !'� أ� �A��2 و�n2 ه*ا Vوج ا�p وإ[�� آ�ن.. 
 N>sا� ��G� A1 L?��Iو� ).t م�V5 آ�ن ا N>sا� *pأ ��م ��pG� o*( ه*ا ..��.Vا L1�X� 5 �,�>s� ى�pة أ.E6 0ج إ��I1

 �B�/��6 Nآ�sآ..ا� A1 �. أ]/` ه��2( وb A1ه*( ا!$.اث و zX6 ���sق ا��B L6�(.. 
 ..وآ*�F آ�ن �. �q�L أ$.هN !'� أ� �o� c A��2�� ��6 L�Lq, ا���ه�ي 

 oًhأ L�� 3/` ه*ا� cء ..وAg �,� |m� cر�52 و�/pV5 ا 5��pG(ا�� zX6 .�� وى�O ت���>$ Aم ..إ[�� ه�Vا �H6أ .C1
L ا���v6 أن �<�ن ا56 �/�دo>6 ����6ه� L��� �'! ). �ذو��2( bأو أ$�. ��� .. و AX1�Qأو ا� F���م V5 ا� u�و�� آ�ن ه*ا ا�

A1 L [?n ا��sد]� oآ u] .'. و�ر�52 و�/pVل ا�C6 L2E� ل�C] و( أن.EC Atر.. 
2
 L6 إن آ�ن �5 إ�م �EC.و( �Q(ن ا��Es(�� cم و�V0 اE� L6 
2�Q(ن ا��Es(�[�mف أن [pG* ��ل vs��1 D$�h واV..وه*ا �

 ��oآ A1 ��oXا�.. 
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سنة ست ومخسني وأربعمائة من اهلجرة عـن عـن          )  وما بعدها بريوت   ٣/٢٩٩(
 . التسعني عند  وفاته وذكر ىف البداية والنهاية أنه قد جاوز ) اثنتني وسبعني سنة

وىف بلدة كانـت    ) لَيلَة(فالذى يهمنا أن أسرته كانت تعيش أوال ىف إقليم          : وبعد  
مث ) كاسـا منتيخـار   ( أو  ) منتيخار(وأصبحت تسمى اليوم    ) منت ليشم (تسمى  

حبثاً عن حياة أفضل وكان ذلك      ) قرطبة(انتقلت األسرة كما هى عادة العمران إىل        
 . جد عاملنا أيب حممد ىف زمن سعيد بن حزم

                                                                                                                                                                  
�� أو eرخ أو أD$�h A1 A��h ذ�F ا�C�ل ?,N و[o>6 AOGم oأن [,�� آ c.. وا�<*ب �B�/��6 ل��و z���O F��1 �.ا ذ�.. 

�م A1 ه*( ا�s�ادث X1*ر( أ[L '�ه� 6,*( ا��sد]� Vا L/(آ �� )�2bو u�ه*ا ا� N�1ن ',� أ$.ه.. 
� وا�X?� وا�NEX� .. �21�X �21دد ه*( ا�<*�6 1,� آ*اب ?)� أ� ا�*يo��Gل اK ا�].. 

 A]�3ا![��ذج ا�.. 
 
2�Q(526 $�و1,� ا�<*ب وا� `E�$ F�*م آ�V0 اE� �,/O21,� آ� f�ّ� A(ا������ ا��3[�2 ا� A1 �وه.. 

�>� �,� `EC] A(ا� DOوآ� �,/Oم ��ف آ��Vص أن ا�m�ل ا�op 5�N أ$.ه�� L���6 و��,� � N� Kا L�$ر L.. 
 LEW�\1 5 ..وه*( 

 ..و�. ��ل �A1 L�mp L ا������ ا��3[�2 
�F ا�X/�د وا�/oد ((  Kأر'� أن ���| ا.. (( Kا L�$م ر�Vل ا�C1.. 
 ))(��1 5eا�� �5 ا�<��1 ا��X[. �5 آoم اK و��� [/0Eh L2 اL2E� K و�NE ، أ Kل �1[�� ���| ا��آ��  cإ F� ل��أ ���| ، و

 ���' : 
 `�` 21,� و$.ي * * * �O�0 ر'�ل أن أ�ت ، وإن أ� v��B FE(1.. 
 AqOو�� AO�1و A^/� ا�*ي �X� * * * أن �<�ن ه� ا��دي AO� �/� �,6.. 

A]! ، ل�/C 
2?gو ، N2$0 رب رE� ً� ، و!ردن�رز N>2E� �1أو cو ، N/�رآ�أ�.  � ` 5�� Kوا L2/] ��و� Kآ)�ب ا 
/O `�آ 
 `$�Bا A/] 0Eو� ، L6�(آ `?��p 0 ربE� Kم وا.C(1 ، `]أ `0Eh .�s اL2E� K و�c ، NE أIO* دو[,�� و��q2 ، �<5 إن 

���G '�ا6ً� ، و�o/Eء 'E/�6ً� ، و�)�د NEX(1 ، وF2E� c إن ` ��'oً أو �E� .ّ�G1 ، L]�2( دوb `XBوأ ، �ً��,� )��AO ، أوا �pGO
 ���E� ًا�m]�2س ، و�ًا �<� رأي و���� أ��[�A اK ووC1�oً��B �ً]#$ L� A ، وoً�#' �ً�#p ، وآ F��3CE1. أ0C6 اF� 0��XO K و!

��522 ؟sإ$.ى ا� cإ ��ن 6�m6�O �,1 ، )�m�� 5 Kن ا�m�2زرًا ، و�e! 
�X6 F. أن C�*O,� �6د ا�G2س ، �0E أ?] DH(E1 ، .X6و u] رض�XO f2وآ ، |tا��ا vsا������ ا� FEO A1 �ن �XOرض 6,�س 

 Kا�,.ى ور$�� ا 
/O5 ا 0E� مo�ا���Cن وا���� ؟ ه2,�ت 5 ذ��1 ، F��m ه� أروح �F ، وأ'�� F6 إن �gء ا0��XO K ، وا�
�].2� 0E� LOا�Eh52 ، و���Xرب ا� K .�s52 ، وا�X�'أ L/shو L�� 0Eو� L2E� ، LOو�6آ� NX]0 و��XO Kا ��/��s. و��L ، و$ 

 . ))ا��آ�2 
 ١٢٨-٣/١٢٧ا[),` ر���)L ا��3[�2 وهA1 A ر���W ا56 $#م 

 ��W!ا A1 �X2��آ�ن آ�23 ا� L]اد��ه� أ A(ا�?��� ا� )*وه.. 
 L��� 5 �2?�(E� cه*ا إ n2�.. 

,N أن ه*ا ا��'� �A1 5XH أ��W ا�.�o1 5 6. أن �<�o>� رئ�Cا� Nأو 6.�� 21)�ه �B�6 0أو دا�2ً� إ� oًن '�ه.. 
 L(q$ 0إ� `?(E� cو L��� D�(q21.. 

 L��م [?Vم اo>6 ه*( ا�<*�6 و�ّ�اه� Kا fQ. آ�و.. 
 ..وا�)�� ��X� 5 ����6ه� ��[ً� X6. ��ن 

 ..2E� A?p�� أ�( أو �,� o1 �1ق 
 �2/� ..0��XO K�1 و$.( ا���v1 وا�,�دي إ�0 ��اء ا�

5 ا�C�ل A1 د��L ���6أي ا���qد وا��5 و[�/� ذ�F ا��5 إ�0 ا�.�5 وه� ا� Nh�Xدي وا��,.. .. 
 v21�(0 ا���XO K�652 ..و���Xرب ا� K .�sوا�.. 
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ومن املعروف عن أمحد بن سعيد والد ابن حزم أنه كان أديباً بارزاً وعاملاً صـاحلاً                
وإدارياً حازماً وكان إىل ذلك كله ذا مهـارة عظيمـة ىف االتصـال باألوسـاط               
السياسية وكسب ثقة احلكام وارتقى ىف مناصبه حىت صار وزيراً للمنصور بن أيب             

 .يته من البيوت الرفيعة بني بيوت الوزراء واملرموقني عامر وبذلك كان ب
 ١.وهنا ولد ابن حزم ونشأ 

 .وقد قضى حياته ىف قصر أبيه حيث عهد إىل النساء بتربيته وحتفيظه القرآن 
وكانت نشأته نشأة مترفة ناعمة ولكنها مبنية على احملافظة واخللق القومي وتستطيع            

حيث تـراه واضـحاً ىف      ) الطوق(رأت كتابه   أن حتكم على أثر هذه النشأة إذا ق       
 .حديثه النثرى ومقطوعاته الشعرية 

لقد أكسبته هذه التربية خربة بأحوال النساء وأسرار نفوسهن كما أتاحـت لـه              
جتارب عاطفية فتحت قلبه الغض على احلب والعشق كذلك أمدته تلـك البيئـة              

 ووجهته منذ حداثته    بكثري من قصص الغرام وأطلعته على عديد من أحوال العشق         
 .إىل البحث ىف فلسفة احلب 

أما ترف البيئة ونعومتها وأرستقراطيتها فقد طبعته على رقة املزاج ونعومة املشاعر            
وإباء النفس كما وجهته التربية احملافظة إىل األخذ بالسلوك القومي والبعد عن كل             

لى هذا نسـتطيع أن     وع. ما يشني برغم ما كان ىف حياته أوالً من خمالطة النساء            
لقد كانت هذه الفترة املمتدة من مولده ىف رمضان  : (نقرر ما قاله الدكتور عويس      

 هـ وانتقاله من قصر أبيه إىل دورهم القدمية صحبة أبيـه ىف اجلانـب         ٣٨٤سنة  
العريب من قرطبة ببالط مغيث ىف اليوم الثالث من قيام أمري املؤمنني حممد املهـدى               

                                                 
١  ��� A6ر 56 أ�m�ا�� ���. 5 L26أ �mC6 �2ة�ا�� z6�6 0��Qا� D]�q01 ا� �/B�C6 ).��) ا�#اه�ة(آ�ن 

01 L�.����L و?] �,6 up 0( ا�)�qوا� ���Xه� ا����,� ��ة ا��oح و 526 
�qO رة�.  ا�N>s و'EX,� إ
 �2o�Vرف ا�Xة ا���Wدة ا56 $#م : دا�. 
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 هـ وهو حنو مخسة عشر عاماً هى الىت تشكلت          ٣٩٩رة سنة   وذلك ىف مجاد اآلخ   
فيها استقى كتاب الطوق ووصـل إىل تصـوير اتمـع           . فيها نفسية ابن حزم     

   وىف    ١) األندلسي من داخله وكان هلا تأثريها البعيد والعميق ىف فكره وتربيتـه             
 . هـ٣٩٩وأول مساعه كان سنة : شذرات الذهب 

 فخدمنه وربينـه إال   نء علمنه القرآن واخلط وعاش معه     وعلى الرغم من أن النسا    
 :أنه كان سيء الظن ن يقول 

وهن علمنىن القرآن وروينىن كثرياً من األشعار ودربنىن ىف اخلط ومل يكن كـدى              (
وإعمال ذهىن منذ أول فهمى وأنا ىف سن الطفولة جداً إال تعرف أسبان والبحـث               

ى شيئاً مما أراه منهن وأصل ذلك غرية طبعت       عن أخبارهن وحتصيل ذلك وأنا ال أنس      
 ٢ )عليها وسوء ظن ىف جهتهن فطرت به فأشرفت من سرين على غري قليل 

وكثرة اجللوس مع النساء ال سيما ىف فترة الصغر تطلع املرء على كثري من اخلبايا               
الالئي يستحني من ذكرها أمام الكبار واإلنسان منا تظل صورة النساء مقدسـة             

 ه حىت يطلع على بعض أسرارهن فإذا علم شيئاً مما يشني سقطن من عينهأمام
وجيب أن نتخيل أن ابن حزم كذلك قـد رأى ىف هـذا   ( لذا قال الدكتور عويس

 ٣) .التعرف وىف مستهل حياته ما خوفه من املرأة
إن األندلس جنة ىف أرض اهللا والريح العليل واملاء العـذب السلسـبيل وحيـاة               

ألار وبني الزهور وجمالس اللهو والشراب واحلب والغـزل كـل           القصور على ا  
 ذلك له دور كبري ىف صبغ املرء بصبغة الدالل وحمبة النساء
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مث بعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة من مراحل حياة ابن حزم ، مرحلـة التحصـيل                
العلمي والتردد على جمالس العلماء واألخذ عنهم ىف قرطبة وغريها ولكن تبـدأ             

 .السياسية والعائلية توزع فكره وتعكر عليه صفو حياته النكبات 
بدأت الرياح ب عاتية على حياته فقد توىل حممد املهدى اخلالفة مبتـدئاً عصـر     
الطوائف النكد مث توىل هشام املؤيد فاال على بيت ابن حزم بالنكبات واالعتداء             

عون الواقع بقرطبـة مث  واالعتقال والتغريب واإلغرام الفادح مث توىف أخوه ىف الطا    
 هـ مث ماتت زوجته األوىل الىت عفـا         ٤٠٢توفة والده الوزير أمحد بن سعيد سنة        

) املريـة (حبه هلا على كا ما قبله وحرم ما كان بعده كما قال مث ترك قرطبـة إىل                  
حيث أخلد إىل السكينة واهلدوء يقرأ ويتعلم ويعتقل وينفى وخالصة هذه السنني            

 مرحلة تكوين فكرى ونفسي انقسمت قسمني النصف األول         من عمره أا كانت   
منها وفيه تتلمذ ابن حزم على النساء ىف قصر أبيه يرفل ىف ثياب العـز والدعـة                 
والنعيم والنصف الثاىن وفيه اتسعت دائرة ثقافته بفعـل األحـداث السياسـية             

 .والنكبات والنفى واالغتراب واجللوس على العلماء 
رة مساعه على كثري من العلماء ىف العديد من األمـاكن ىف      وقد عرف ابن حزم بكث    

 .قرطبة واملرية وبلنسية وشاطبة 
ابن حزم   ومع هذه احلياة املفعمة بالفنت واالضطرابات واألحداث والتقلبات خرج        

على الدنيا ذه املؤلفات العلمية الىت تعلن عن جده وحزمـه وصـربه وحتديـه               
 ) .رسائلال-اجلمهرة-احمللى-الفصل-الطوق(

أجنز هذا العمل وهو يواجه أعىت العواصف واألعاصري هدفاً لكل ألـوان احلقـد              
والكراهية والتآمر حيث اضطهده ملوك الطوائف مليله إىل األمويني وعملـه هلـم             
وامه رجال الدين باملروق فلم يضعف وبقى جاداً ىف كلمته عنيفاً ىف مناظرته إذ              
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مـا أنضـب ىف     :( يقول الدكتور الطاهر مكى     عاين الرجل من ألوان الظلم كما       
أعماله معني الرقة واللني وشاهد من مساءات السياسة ما نفـره منـها وأوذى ىف       
نفسه وكرامته فاعتزل الدنيا حماصراً ووحيداً ىف قريته يواصل رسالته بنفس القوة            

 ١) . الىت بدأ ا حياته شاباً واعداً ومناضالً عنيداً
ملت األحداث فيه عملها فصـقلت مواهبـه وزادتـه          لقد نضجت شخصيته وع   

 .اعتداداً بنفسه 
أورثه كل ذلك حدة وقوة عارضة وتعالياً أدى به إىل تسفيه آراء غريه والوقيعة ىف               

والتمرد على األعراف السائدة بينهم وأصيب الرجل كما يقـول عـن            ٢العلماء  
ذلك علي من الضجر بعلة شديدة ولدت على ربواً ىف الطحال شديداً فولد  :نفسه

وضيق اخللق وقلة الصرب والرتق أمراً حاسبت نفسي فيه إذ أنكرت تبدل خلقـى              
واشتد عجيب من مفارقىت لطبعى وصح عندى أن الطحال موضع الفرح إذا فسد             

 ).تولد ضده
وطبيعى أن يبادله العلماء قسوة بقسوة وأن يصل األمر إىل أن يقاطعوه ويفسـقوه   

ال سيما وأن الرجل ظل متمسكاً بشرعية اخلالفة األموية مما          ويؤلبوا األمراء ضده    
ملا اشتهر به مـن الـوالء       ) املرية(فقد قبض عليه ىف     ٣أدى به إىل السجن مرات      

 وسجن ا حيناً مث نفى فتوجه إىل حصن القصر وملا علم أن أموياً يدعى               ٤لألمويني  
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ضى انتقل إليه ليكـون ىف      وهو عبد الرمحن الرابع الذى لقب باملرت      ) بلنسية(له ىف   
 .نصرته وملا فشلت حركته اعتقل صاحب غرناطة ان حزم وسجنه حيناً 

 هـ ملا بويع لعبد الرمحن اخلامس امللقب        ٤٠٩وبعد إطالقه توجه إىل قرطبة سنة       
باملستظهر جعل ابن حزم ىف مقدمة املقربني عنده ولكن املستظهر سقط وقام مقامه             

 ١ ومل يطلقه إال سقوط املستكفى وتقوض خالفته املستكفى الذى سجن ابن حزم
وتكاد تكون الفترة األخرية من حياة ابن حزم أخلص الفتـرات خلدمـة العلـم               

 .خصوصاً بعد سقوط اخلالفة األموية ائياً باألندلس وسيادة عصر الطوائف 
وفيها نشر املذهب الظاهرى ودافع عنه ضد املالكية ولقد مال حيناً إىل املـذهب              

شافعى مث حتول عنه ويعلل العلماء ذلك بأن ابن حزم فقيه متحرر كره من فقهاء               ال
ه كثري منهم من ارتكـام لسـيء        عصره تناقضهم وكثرة تأويلهم مث ما تورط في       

الق وقبيح الفعال كل ذلك دفعه إىل األخذ بظواهر النصوص ألا شـئ ال              ألخا
 ٢.ميكن التالعب به وال التأويل فيه 

يناظر الفقهاء وعلى رأسـهم أبـو       ) ميورقة( ىف نشر مذهبه جبزيرة      وظل ابن حزم  
الوليد الباجى الذى عرف له ابن حزم مرتلته وعلمه ومع ذلك مل يهادنه مث بعـد                
ذلك توجه إىل أشبيلية حيث املعتضد بن عباد ومل يصرب على البقاء ا فلم جيد بعد                

 قضى بقية حياته ىف التعليم      حيث) ليلة(ذلك أهدأ من بلده وموطن أسرته ىف إقليم         
والتأليف بعيداً عن املكائد الىت عجزت عن مالحقته فالحقت كتبه إذ أحرقهـا ىف     

 .أشبيلية املعتضد بن عباد كما سبق 
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وقد أمضى ابن حزم ىف قريته سنواته األخرية الىت بعد فيها عن السياسة مما سـهل                
قههم ويدارسهم وال يـدع     حيدثهم ويف (على طاليب علمه االتصال به واألخذ عنه        

املثابرة على العلم واملواظبة على التأليف وافكثار من التصنيف حـىت كمـل ىف              
 ١) . مصنفاته ىف فنون العلم وقر بعري

 ٢٨وبعد هذه احلياه املليئة باملصاعب واملتاعب لقى ابن حزم ربه ىف ليلة اإلثـنني               
 قضاها ىف صراع مع      هـ بعد عمر يزيد على السبعني عاماً       ٤٥٦من شعبان سنة    

 :احلياة ومع الناس وكأمنا رمحه اهللا كان يرثى نفسه حني قال 
 وقيل هلم أودى على بن أمحد   كأنك بالزوار ىل قد تبادروا

 وكم دموع تذرى وخد خمدد   فيا رب حمزون هناك وضاحك
 عن األهل حمموالً إىل ضيق ملحد   عفا اهللا عىن يوم أرحل ظاعناً

 وألقى الذى آنست منه مبرصد   تبطاً بهوأترك ما كنت مغ
 ويا نصيب إن كنت مل أتزود   فواراحىت إن كان زادى مقدما

 :ابن حزم أديباً 
لقد كان البن حزم شهرته املدوية ىف الغرب والشرق وكان عاملـاً موسـوعياً إذا               
حتدث الرجل ىف شىت صنوف املعرفة فهو بالفقه أبصر وبالتاريخ أعلم وبالفلسفة ذا       

كان أبو حممد أمجع أهل األندلس قاطبة لعلوم أهل اإلسالم وأوسعهم معرفة            (راية  د
مع توسعه ىف علم اللسان ووفور حظه من البالغة والشـعر واملعرفـة بالسـري               

 ٢)واألخبار
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كان إليه الذكاء ىف حدة الذهن وسعة العلـم بالكتـاب           (ويقول ابن أيب العماد     
ربية واألدب واملنطق والشعر مـع الصـدق   والسنة واملذاهب وامللل والنحل والع  

 ) .والديانة واحلشمة والسؤدد والرياسة والثروة وكثرة الكتب 
وجدت ىف أمساء اهللا تعاىل كتاباً أليب حممد بن حزم يدل على عظم             : (وقال الغزاىل   

 ) .جفظه وسيالن ذهنه
أليفـه حنـو    أخربين ابنه أنه اجتمع عنده خبط أبيه من ت        ( وقال ابن صاعد ىف تارخيه    

 قاله ىف العرب) أربعمائة جملد
هـ مـا أورده    .أ) كان لسان ابن حزم وسيف احلجاج شقيقني      (وقال ابن العريف    

 .ابن خلكان 
وتكاد كلمة جل املؤرخني الذين أرخوا له جتتمع على ذلك على أن منـهم مـن                

 :تصدى له مع ذلك بالنقد فلقد قال ابن حيان ىف املتني 
 أنه مل خيل فيها من غلط وسقط جلراءته ىف التسـور علـى               غري له كتب كثرية  ( 

الفنون ال سيما املنطق فإم زعموا أنه زل هنالك وضل ىف تلك املسالك وخالف              
أرططاليس واضعه خمالفة من مل يعرف غرضه وال ارتاض ىف كتبه مما دعا ابن حزم               

مسعت وأطعت  : أن يرد عليه نقده وعيبه ىف نسبه فكان مما قال ابن حزم ىف ذلك               
عليـه  -وأسلمت وانقدت لقـول نبيـه     ) وأعرض عن اجلاهلني  (لقول اهللا تعاىل    

كفاك : ورضيت بقول احلكماء    ) صل من قطعك واعف عمن ظلمك      : (-السالم
 ١) انتصاراً ممن تعرض ألذاك إعراضك عنه

وعلى الرغم من شهادة املؤرخني له بالشاعرية إال أنه قد غلب عليه الفقـه حـىت     
 .يذكر إال به حىت اآلن صار ال 
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جبانب من الدراسة األدبية ىف كتب الدارسني يتمثل ىف عرض          وقد حظى ابن حزم     
الطاهر مكى عن كتـاب     / وأمهه دراسة د   ما كتبه ابن حزم من شعر من أول ذلك        

الطوق البن حزم دراسة مفصلة هى إىل اجلانب الفلسفى أميل منها إىل اجلانـب              
 أا ال تتعدى كتاب طوق احلمامة الذى يعرب عن           وهى دراسة جيدة إال    ١األديب  

جانب هام من أدب ابن حزم هو اجلانب العاطفى الذى حمض الكتاب له ، وشعر               
ابن حزم ىف الطوق يكشف بوضوح عن نفسية ابن حزم وأخالقه وحبه ومعاشرته             
للنساء وتقواه معهن فهو أحسن ما يكشف بوضوح عن ما خفى ىف حياة ابن حزم               

 .ه نفسه لذا فهو ال يترك قارئه حائراً إذا أراد أن يتحدث عنه من كالم
أمحد هيكل فصالً عن ابن حزم ضمن كتابه األدب األندلسي أرخ           /كذلك كتب د  

فيه له وحلياته املتقلبة وما تعرض له وألهم مسات شعره مستشهداً مبا ىف الطـوق               
 .وقليل غريه 

حزم األندلسـي وجهـوده ىف      ابن  (عويس ىف كتابه    /وقد وقفت على ما كتبه د     
وهو كتاب يعد مرآة عن ابن حزم تريـك جوانـب   ) البحث التارخيي واحلضارى 

حياته ممثلة ىف جهوده العلمية املمثلة فيما خيدم اجلانب التارخيي واحلضارى ولفت            
غري الطوق وأن صديقاً  له      نظرى أن الباحث أشار إىل أن البن حزم ديواناً شعرياً           

 ، وىف نفـس الوقـت عثـرت دار          ٢ بتحقيقه إال أنه مل يفعل       بالسعودية قد هم  
الصحابة للتراث على الديوان فقمت على قراءته وسررت مبا اشتمل على قصائد            

وضبطها وشرح ما غمض من مفرداا وبعد االنتـهاء      ومقطوعات وبدأت حتقيقها    
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هر الطا/منها قررت العودة إىل ما كتب عن أدب ابن حزم فكان ما وجدته عند د              
مكى داعياً إىل نظر أعمق ىف الديوان مرات حىت اسـتطعت أن أسـتخلص مـن                

 :الديوان املكتوب ما يلي 
 الديوان كله ليس البن حزم ةأن أغلب مقطوعاته وقصائده أليب العالء املعرى-أ 
 :ما ورد من شعر البن حزم كاآلتى -ب
عليه وسلم تقع ىف قصيدة عنواا ىف حدوث العامل ونبوة سيدنا حممد صلى اهللا -١
 بيتاً) ٨٠(
 .بيتاً ) ١٣٧(قصيدة ىف الرد على التقفور ملك النصارى تقع ىف -٢
 .بيتاً ) ١٣(قصيدة ىف الرد على عذاله تقع ىف -٣
 .أبيات ) ٦(قصيدة ىف مكانة كتب احلديث -٤
 .بيتاً) ٤٣(قصيدة سينية مليئة بالغريب تقع ىف -٥
 .بيتاً ) ٦٧(املسلمني قصيدة ملك النصارى الىت هجا فيها -٦
 .بيتاً ) ٣٨(قصيدة حتدث فيها عن تشوقه إىل أهله -٧
 .بيتاً ) ٥٩(قصيدة ميدح فيها صديقه القاضى أبا املطرف ويعاتبه -٨
 .بيتاً ) ١١(قصيدة ىف احلديث عن النفس عدا -٩

 .بيتاً ) ١١(قصيدة ىف وصف يوم عدا -١٠
) ٣٢(النشغاله بعلم احلديث وكتبه  قصيدة يتحدث فيها عن لوم الناس له -١١
 .بيتاً
 .قصيدة بيت مفرد -١٢

وملا كان الديوان غري ذي ترتيب معني ومل يشأ كاتبه إال اجلمع فقط عدلت ىف 
 .التحقيق بعض الشئ 
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مما كتب ىف الديوان فكله من شعر أيب العالء املعـرى وقـد قمـت               ما عدا ذلك    
سميه فوجدته به مع اختالف يسري كـأن        مبراجعته على ديوان أيب العالء احملقق بق      

يكون ما ىف هذا الديوان جزءاً من قصيدة أو بدأه الكاتب ببيت غري البيت الذى               
بدئ به ىف ديوان أيب العالء أو وضع ىف ترتيب  غري الترتيب الذى جتده ىف ديوان                 

بن  عدلت عنه حيث إنه أليب العالء وليس ال     أيب العالء وملا كان نشر هذا غري مجد       
الطاهر ىف كتابه وهو القصائد رقم      /حزم وقد قمت مبراجعة ذلك على ما نشره د        

وقد تشـكك فيهـا     ) ٥(الطاهر أربعة أبيات ، والقصيدة رقم       /نشر منها د  ) ٤(
فلم جيزم بنسبتها إىل ابن حزم ودعا من يقرأ القصيدة إىل حترير ذلـك              الطاهر  /د

عالء إذ يوجد بديوانه قصـيدة علـى   واحلق أن مثة جانباً يرجح أا من شعر أيب ال         
قافيتها ولكن مبراجعتها عليها وجدت أن مثة اختالفاً بني القصيدتني مما أبعد الشك             

 .بيتاً ) ٣٥(نشر منها الطاهر . ىف نسبتها إىل ابن حزم 
وكـان مـن    ) ١١(،)١٠(،)٩(،) ٨(،  ) ٧(الطاهر القصيدة رقم    /كذلك نشر د  

وافانـا بـه الزميـل الفاضـل        حبثاً  لك اآلونة   حماسن األقدار علي أن قرأت ىف ت      
إبراهيم راشد بكلية اللغة العربية باملنصورة هذا البحث عن شعر ابن حزم بقلم             /د

حممد اهلادى الطرابلسي كتبه بعد عثوره على نفس نسخة املخطوطة وقد حصـر             
تـاريخ  (إحسان عباس ىف كتابـه      /فيها ما كتب من شعر البن حزم حيث مجع د         

بيتاً كما قـال    ) ٣١٦( ويصل ما مجعه إىل      ١) ندلسي عهد سيادة قرطبة   األدب األ 
 :كاتب البحث أكثرها مما ىف الديوان وقد حقق ىف هذا البحث القصائد التالية 

 :مث بيت مفرد وهو )  بيتا٩٥ً(ىف خطاب أىب املطرف ) ٧(رقم -١
 إذا كان من بعد الفراق تالق**** كأن مل يكن بني ومل يك فرقة 
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مث القصيدة  ) بيتا١١ً(مث قصيدة وصف يوم     ) بيتا٢٦ً(يدة حديثة عن النفس     مث قص 
 :األخرية ىف الديوان وهى 

 وال شعرت مدى دهر بسلوان**** مل أشك صداً ومل أذعر جران 
 حـىت   ١٦٤فاموع أربع قصائد حتتل الصفحات مـن        ) بيتا٣٢ً(وعدا عنده   

 وجمموع أبيات القصـائد     ١تونسية   من الة املنشور ا البحث وهى جملة         ١٧٦
الطـاهر  .إىل أن مجيع ما حققه د     والباحث مل يشر    . تها إىل أحبرها    موضح ا ونسب  

مكى ىف كتابه املشار إليه سابقاً وال أظن أنه اطلع عليه كما مل أطلع إىل اآلن على                 
الكثري إذ أن الرجل توفر علـى       إحسان عباس وأظن أن فيه من الفوائد        .كتاب د 

 .ابة ىف األدب األندلسي فهو مرجع هام فيه الكت
وقد أشار الباحث التونسي إىل أن ما ىف الطوق من شعر ابن حزم ال صلة له مبا ىف                  

واألمر كذلك حقاً فقد راجعت الطوق ومل أجد شيئاً منه بالـديوان وال             الديوان  
 العكس وختتلف روح القصيد ىف كل منهما عن اآلخر ، كذلك بني الباحث أن ما              
ينشر من شعر خمطوط البن حزم يساعد ىف إثارة الطرق للحكم علـى شـاعريته               

تساهم بقسـط كـبري ىف      إن القطعة الىت حنققها اليوم من شعر ابن حزم          : ( فقال  
إلقاء أضواء هامة على حياة الشاعر أوالً وعلى شخصيته ثانياً وعلى آثاره خاصة             

ا يصور لنا جبالء عنف األزمـة       وعلى الشعر العريب بالندلس إذ ذاك عامة فأكثره       
النفسية الىت كان يعانيها الشاعر وهو على عتبة الكهولة من جراء تألب األعـداء              
عليه وتقدم لنا ألواناً خمتلفة من العذاب الذى كان يلقاه الشاعر ىف جهاده ىف سبيل 
اهللا وتوضح لنا كذلك بعض مقومات شخصيته فترينا الشاعر على جانب كبري من             
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نفس ورقة الشعور وتوضح اإلخالص الذى كان يكنه الشـاعر لعقيدتـه            حدة ال 
 ١) ومذهبه وأصدقائه كذلك

وحىت تظهر هذه املالمح كاملة أضفت إىل شعر ابن حزم ىف هذا الديوان ما نسب               
إليه من شعر آخر ىف مصادر التاريخ واألدب والتراجم وأمهات الشعر األندلسي            

عت ما كتب عنه ىف معجم األدباء والوفيـات         كنفح الطيب واجلذوة والبغية وراج    
يساعد ىف إلقـاء الضـوء علـى        والنهاية وغريها حىت عثرت على كم من شعره         

شاعرية ابن حزم إذ أن مجعه ىف مرجع واحد يهون على الدارسني مشقة البحـث               
 .ويساعدهم ىف إصدار حكم نتيجة إستقراء يقرب من الشمول 

لى التقفور ملك النصارى بعـداً عظيمـاً ىف         ويضيف ما كتبه ابن حزم ىف الرد ع       
احلكم على الرجل ومنهجه ىف كتابة التاريخ شعراً ومدى علمه بـأحوال األمـم              

 .وأخبار أهل الديانات 
 : ابن حزم عدة مسات لقد متثل ىف شعر

منها مسات نفسية وأخرى ثقافية وتارخيية فهو رجل معتد بنفسه واثق برأيه مدافع             
 .رفة واسع الثقافة على علم بالتاريخ وله فيه باع طويل عنه وهو غزير املع

ولقد متثل كل ذلك ىف شعره الذى يدخل به مع األدباء والشعراء مـن أوسـع                
األبواب فلم يكن ابن حزم عاملاً مربزاً فقط وإمنا كان أديباً شاعراً ونـاثراً أيضـاً                

ؤ غريه من الفقهاء    قادته طبيعته اجلريئة أن يتحدث بصراحة حىت ىف مواضيع مل جير          
 .على احلديث فيها 
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يتحدث فيـه   ) طوق احلمامة (فعاطفة احلب مثالً يفرد هلا كتاباً مستقالً هو كتاب          
ىف حديثه هذا على التجربة واملالحظة والتحليل       كعاطفة إنسانية معتمداً    عن احلب   

 .النفسي واستخالص النتائج 
عرب عما حيس دون نفاق أو إلتواء       إن تلك الطبيعة اجلريئة جعلته يقول ما يعتقد وي        

وساعد ىف ذلك أيضاً    . أو خوف من الناقدين فهو أصرح من تكلم ىف هذا اجلانب            
تلك الىت أتاحت له أن يتحدث عن احلب هذا احلديث فقد نشأ مرفهاً ىف بيـت                
وزارة وسط النساء يطلع عليهن ويسمع أحاديثهن ويعرف منهن ما ال يعرف غريه             

 . بنفسه وسجلها على غريه فعاش هذه العاطفة
وهجرة ابن حزم من مكان إىل آخر وتنقله وتعرضه لألذى جعله كـثري التحنـان       
بصرياً باألسباب واألغراض وكل ذلك جعل حديثه ىف الطوق ذا لون وطعم متميز             
فهو حديث حملل يعلل األحداث وحيددها ويؤكدها مبا شاهد من وقـائع يعـدل              

 تتعداه ثقافته الدينية ىف كثري مما يكتب ولذلك عقد السلوك ويبذل النصائح فهو ال   
ىف هذا الكتاب باباً عن الكالم ىف قبح املعصية وفضل التعفف ليكون خامتة الكالم              

 .احلض  على طاعة اهللا عز وجل واألمر باملعروف والنهى عن املنكر 
ـ         (يقول الدكتور أمحد هيكل      ى كان ابن حزم ال يكلف بالصنعة ويؤثر البساطة عل

والدينية فيورد بعض   والدقة على احللية تنعكس على أسلوبه ثقافته العقلية         التكلف  
واملنطق ويهتم بالعلل واملقدمات والنتائج كما يورد بعـض         الفلسفة  مصطلحات  

 ١) .املصطلحات الفقهية أو الدينية على وجه العلوم 
لوالً على أعـداء    مدافعاً وسيفاً مس  وجرأة ابن حزم ىف سبيل اهللا جعلت منه لساناً          

الدين واملنافقني واملتاجرين به وميثل ذلك حديثه ىف الرد علـى التقفـور ملـك               
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ه وافتخاره به   والبن عمه وحديثه عن مذهب    ) أبو املطرف (النصارى وعتابه لصديقه    
 وعلمه وتضلعه فيه 

 ولكن عييب أن مطلعى الغرب****** أنا الشمس ىف جو العلوم منرية 
 :ويقول 

 من العلم مما أبقت العرب والعجم***** واحلمد هللا مطلب وما عزتى 
 بعض السمات البالغية ىف شعر ابن حزم

ال تظن أنك أمام شاعر فقيه بل أنت أمام فقيه أديب سهل لفظُه وحسـن وجـاد                 
 معناه 

شعر ابن حزم من التعقيد الذى يهلك املعىن ومن الغرابة الـىت تـوحش              لقد خال   
 الذى ال يوصل إىل املراد والقارئ العادى يستطيع الوصول إىل           اللفظ ومن اإلام  

ما يكتبه ابن حزم ال ألنه تافه ال يعبأ به ولكن لصراحة الرجل ىف التعبري ووضوح                
املراد وامتالكه للمعىن الذى يريد احلديث عنه ترى ذلك ىف طوق احلمامة وىف هذا    

 .القدر الذى مجعناه له 
ندلسي مقطوعات قصرية تأتى تبعاً ملناسبات معينة وقد        ونظراً ألن أغلب الشعر األ    

اتسعت هذه املناسبات حىت متثل فيها أهم نواحى احلياة لذا بعدت هذه املقطوعات             
 .عن املعاناة واملعوقات الىت تعوق شاعر القصيدة 

كذلك ترى ىف هذا الشعر كثرياً من املعاىن املشرقية تنقل كما هى أحياناً وقد جيدد               
 .لشاعر فيها ا

وقد حرصوا على سهولة األلفاظ ووضوحها ورشاقة األساليب ومساحتها حىت ىف 
األغراض الىت تقتضى بطبيعتها القوة والرصانة كاهلجاء حيث يعتمدون فيه على 
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انظر إىل قول ابن ..التهكم والسخرية ال على اللفظ اجلارح والكلمة الصاخبة 
 :حزم ملن سبه 

 سبابك إن هواك السباب     تبغ سواى امرأ يبتغى
 وضنت حملى عما يعاب     فإىن أبيت طالب السفاه

 فإن سكوتى عنه خطاب    وقل ما بدا لك من بعد ذا
عراض عن اجلاهلني والصرب األدب اإلسالمى حيث أمر الشرع باإليتمثل ىف ذلك 
 :على األذى 

 حملتمل ما جاءىن منك صابر    وإىن وإن آذيتىن وعققتىن
وى االستدالل جيد االحتجاج والربهنة على ما يقول فهو يتحدث عن      وابن حزم ق  

وهى مزيـد     باألجساد   االجتماعاالجتماع والفرقة مث يأتى بالعلة الىت تقوى أمر         
االطمئنان واستأنس لذلك بطلب اخلليل إبراهيم عليه السالم من ربـه أن يريـه              

 .) ليبقال أومل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن ق(كيف حييي املوتى 
 فروحى عندكم أبداً مقيم    لئن أصبجت مرحتالً جبسمي
 لذا سأل املعاينة اخلليل    ولكن للعيان لطيف معىن

 :وهو يتأثر جبمال الظاهر فإن المه أحد على ذلك أنشأ يقول 
 يطيل مالمى ىف الوجوه ويقول    وذى عذل فيمن سباىن حسنه
  اجلسم أنت قتيلومل تدر كيف    أىف حسن وجه ال مل تر غريه

 وعندى رد لو أشاء طويل    فقلت له أسرفت ىف اللوم ظاملاً
  على ما بدا حىت يقوم دليل     أمل تر أىن ظاهرى وأنىن




 أه� ا���ه�                          ��                                                               www.aldahereyah.net 
 

فهو ظاهرى املذهب لذلك أخذ ىف هذا الذى سباه بالظاهر ومل يقبل لوم العـذول               
ؤكد مـا   فيه وهذا من حسن التعليل حيث أتى الشاعر بعلة مقبولة ومستحسنة ت           

 .يقول وتربهن على صحته 
وهو جيانس ىف شعره لكن جناسه مقبول ويقابل بني معانيه مقابلة غري متكلفة وهذا              

 :قليل ىف شعره 
 وما يغىن املشوق وقوف ساعة     أقمنا ساعة مث ارحتلنا

 إذا ما شتت البني اجتماعه    كأن الشمل مل يك ذا اجتماع
 :ويقول 

 فنفوس أهل الظرف تأتلف     إن كانت األبدان بائنة
 قلبيهما األقالم والصحف    يا رب مؤتلفني قد مجعت

األرواح جنود جمندة فما تعارف     (وهذا قريب من معىن قوله صلى اهللا عليه وسلم          
 .ضمنه هذا البيت فكأنه رضى اهللا عنه ) منها إئتلف وما تناكر منها اختلف

 :وهو يضع النظري جبانب نظريه فيقول 
 وال شعرت مدى دهرى بسلوان     صداً ومل أذعر جرانمل أشك

ففى البيت مجع بني الصد واهلجران والسلوان والشكوى والذعر والشعور باحلزن           
 .وكل ذلك ىف غري تكلف 

والشاعر وإن كان قليل التصوير إال أن صوره حمكمة وتشبيهاته قوية موثقة إنظر             
ه درعاً سابغة ترد عنه عاديات الزمن إليه عندما يتحدث عن حبيب كان ىف محايته ل       

نوراً له عندما تظلم احلياة ىف وجهه فلما نأى وبعد وتوىل ورحل            وفواجعه لقد كان    
 :تبدلت احلال وهذه سنة احلياة 
 على تغول أيامي وأزماىن    قد كنت ألقى زماىن منه مدرعا
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 اهذا وما شاين  من اجلها حذرا                 ما شأنك اليوم بىدرعا يقول الرد
 لغيبته                           فالليل عندي وغري الليل سيان  لمت الدنيافاآلن أظ

  مشسان هكانت تلوح لعيين من    ذ يف كل رشاقة وحق يل ذاك إ
  فينا اجلديدان بأحكامهجتري     ضوامها قدر أعدمين فاآلن أ

 :ر ، بعيد قريب ولكنه رغم بعده عن عينه حيل قلبه ، فهو غائب حاض
 واآلن حيسد فيك القلب عينان   فؤادي حاسدا بصري  قد كان منك

 تغول األيام واحلبيـب املصـادق كـالزرع محايـة         : فإنك ترى ىف هذا الشعر      
وكالشمس نوراً حىت أنه لقربه منه كان الفؤاد حيسد البصر لتمتعه بالنظر إليه وملا              

رت العني حتسد القلب وكيـف ال       تبدلت احلال وحل بالقلب ونأى عن العني صا       
 :فهو الدنيا ميلكها ملك سليمان هلا 
 فبان عىن مغلوباً وأنآين    حىت لقد صار دهرى فيك حيسدىن
من ليس حيسد ىف دنيا     عذرت فيك لعمرى كل ذى حسد

 سليمان
وحمن الشاعر الىت تعرض هلا كثرية فهذا يوم كحد السيف وهذه أمور كـأمواج              

 .ذلك جلداً وحزماً كاجلسور وآراء املصابيح البحر وقد أعد ل
 ويوم كحد السيف ليس بثابت عليه جليد ال وال متجلد

 وأقلعت عنه وهو فخر خملد    لقيت شباه وهو مجر مؤجج
 عليهن سربال من الليل أكبد    أمور كأمواج البحور تصادمت
 ومصباحاً رأى نوره يتوقد   عبأت له جسداً من احلزم حمكماً

 وقربت منها كل ما كان يبعد    ت غرقاها ونورت ليلهافأنقذ
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كظلمات ىف (وهو مهتد ىف تصوير تلك األمور بتصوير القرآن ألعمال الكفار بأا 
حبر جلى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات لعضها فوق بعض إذا 

 ) .أخرج يده مل يكد يراها ومن مل جيعل اهللا له نوراً فما له من نور
وهو يكرر معىن اعتزازه برأيه وعلمه وأما الدرع الذى يقيه تقلبات الزمن 

 :ويفخر ذا أميا فخر
 قابلتها بسىن ذهىن وحسبك يب    لكن إذا أشكلت دنيا معضلة

 ماضى لساىن مضى الشهب   من فكرتى ىل عني ال تغيض ومن
لسانه بأنه ذائع   وتشبيه فكره بالعني الفياضة وحديث      ) وحسبك يب (فانظر إىل قوله    

ىف شـطر   ) ميضى مضى -ماضى(مشتهر ذيوع الشهب وشهرا ورغم أنه كرر ىف         
واحد إال أنك ال تشعر بثقل وال حتس بتنافر ذلك أنه غاير بني الكلمات فأكسبها               

 .خفة على اللسان وحسن وقع على اآلذان 
 :قائه وال ينسى دائماً أثناء اعتزازه وفخره بنفسه فقره إىل ربه وخوفه من ل

 شيئاً أفوز به ىف يوم منقلب    فإن أضفت إىل ذا احلظ من عملى
وخاب من ىف سوى ذا     فقد حصلت على اآلمال أمجعها

 كان ذا تعيب
حديثه عـن   ) أبا املطرف (وأنت واجد بقراءتك لقصيدته الىت خياطب فيها صديقه         

م واللغـات  علمه بالشعر والتاريخ والفلسفة والديانات واحلديث والفقه والكـال        
 .والعروض والبالغة 

 من العلم مما أبقت العجم والعرب   وما عزىن واحلمد هللا مطلب
 :لذا يعاتب أبا املطرف ىف مساعه عنه قائالً 

 أتى سابقاً والكل ينجر أو حيبو   أعيذك أن ترتاب أنىن الذى
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 نفوسهم سعياً وكدهم اخلطب    ومثلى إذا جد الرجال وأتعبوا
 وغادر من جاراه ىف ركبه يكبو     انياً من عنانهتقدم سبقاً ث

هذا ما أردنا أن نضعه أمام قارئ هذا الشعر الذى مجعناه البن حزم الفقيه األديب               
العامل الذى ساعدته التربية ىف الصغر وحفظ الشعر اجليد ملشاهري الشعراء علـى             

 ١ذيب ملكته ناهيك عن تربية والده الذى كان أديباً بليغاً 
ويذكر الدارسون أن ابن حـزم       (١٥٣ول حممد اهلادى الطرابلسي ىف حبثه ص        يق

كان شاعراً قديراً ويذكرون أن له ديواناً شعرياً كتبه ىف صباه وأن لـه أشـعاراً                
تضمنتها رسالة طوق احلمامة على أن الذى بلغنا من شعر ابن حزم إىل اآلن ورد               

 :مشتتاً ىف املصادر هكذا 
 بيتاً ىف كتـاب األخـالق       ١٢ الشعر ىف طوق احلمامة ،        بيت من  ٧٠٠ورد حنو   

 بيتاً نشرها إحسان عباس ىف كتابه       ٣١٦ بيتاً ىف كتب التراجم ،       ٤٨والسري ، ،    
فيكون قد وصلنا ىف اجلملة إىل حد اآلن حنو         ) األدب األندلسي عهد سيادة قرطبة    (

بـن حـزم     بيتاً من الشعر البن حزم من شعر ليس إال جزءاً من ديوان ال             ١٠٦٧
باملكتبة التيمورية بالقاهرة وقد ساعدنا احلظ بأن نظفر بصورة من هذا الـديوان             

 هـ.أ) املنسوب البن حزم 
وقد راعيت متام الفائدة فجمعت ما وجد ىف الديوان البن حزم وتركت ما كـان               

ومجعت ما وجدت له من شعر ىف كتب التـراجم وكتبـه ورسـائله              . للمعرى  
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ا ىف الديوان مث ثنيت مبا عثرت عليه من شعر البن حـزم             وصدرت هذا اموع مب   
.                                                                                                        عسى اهللا أن ينفع بذلك 

 وصف املخطوط
 النسخة الىت صورناها من دار الكتب صورت على نسخة مصورة خطها واضح ىف

 .بعض اللوحات غري واضح ىف البعض اآلخر 
 لوحة كل لوحة تتضمن صفحتني على ٧١ موزعة على ١٤٢عدد صفحاا 

) ديوان ابن حزم(الصفحة األوىل يوجد باخلط الكبري محد هللا وتصلية وحتتها كتب 
مطبعة دار الكتب املصرية قسم التصوير (مث طابع دار الكتب كتب به هذه العبارة 

١٩٤٦ ( 
لصفحة الثانية بيضاء ال توجد ا كتابة يلي ذلك اللوحة املصورة الثانية مصدرة وا

باسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آل : ( ذه العبارة 
حممد وسلم قال الفقيه مث تتواىل األشعار بعد ذلك مبتدئة بقصيدة ىف حدوث العامل 

 ) :ونبوة سيدنا حممد
 لك احلمد ما نطق بالشكر فم     رب والشكر مت لك احلمد يا

مث تتواىل صفحات الديوان ا بعض التصحيحات القليلة حىت ينتهى باللوحة رقم            
احلمـد هللا رب العـاملني      (الىت كتب بآخر الصفحة الثانية هلا هذه العبارة         ) ٧٠(

فحة مث بعد ذلك الص   ) وصالته على حممد عبده ورسوله وعلى آله وعترته الطاهرة        
فيض الفاتح القـدوس السـيد      (وا خامت دائرى كتابته     ) ٧١(األوىل من اللوحة    

ـ ١٣١٥حممد بن السيد على بن السنوسي سنة         متلكه الفقري  : وجبانبه كتب   )  ه
ـ ١٢٥١إىل ربه مصطفى بن تاج الدين بن إلياس مفىت املدينة املنورة سنة              مث .  ه

 كتب املصرية يتضمن نفس العبارة السابقة جند ىف الصفحة الثانية طابعاً آخر لدار ال
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 .وهذا الديوان ليس مرتباً وليست قصائده معنونة 
وقال أيضاً رضى اهللا عنه هذا مـن     ( جند هذه العبارة     ١٢ لوحة   ٢٦بأعلى صفحة   

 .وكل ما سبق هذه اللوحة هو البن حزم ) شعر املعرى ليس هو البن حزم
ققة أما ما وجدناه منسوباً للمعرى بديوانـه  وقد آثرنا كتابة ما وجدناه بالديوان حم 

 .وهذا أول عمل لنا . فتركناه 
 .فضلنا كتابة القصائد حسب القافية حىت يسهل البحث عنها : ثانياً 
آثرنا كتابة قصيدة التقفور قبل رد ابن حزم عليها حىت يسهل على القارئ             : ثالثاً  

 .قراءة وفهم ما كتب ابن حزم 
 القصائد على حتقيقات الطاهر مكى وحممد اهلادى الطرابلسي         راجعنا هذه : رابعاً  

 .وأثبتنا ما انتفعنا به منهما ىف مكانه 
إمتاماً للفائدة وحىت يكون هناك قدر كبري من شعر ابن حزم أمام القارئ             : خامساً  

 .مجعنا ما استطعنا مجعه من املصادر الىت أشرنا إليها 
 طوط شعر ابن حزم واملعرى معاً ؟مل مجع ىف هذا املخ: وبقيت كلمة هى 

واجلواب عن هذا ذكره الطاهر مكى حيث رجح أن يكون جامع الشعر أطلـق              
... اسم ابن حزم على ما مجعه قصداً لرواجه وأن ذلك كان من عادة الكتـاب                 

   .٢٦أيضاً لفت الناسخ األنظار إىل هذا ىف ص 
ين العلمني رمبا وقع هلذه أن اخللط بني شعرى هذ: (وذكر حممد اهلادى الطرابلسي   

 :األسباب 
تقارب جمموعة هذه األشعار ىف الغرض وحلوها مـن األغـراض التقليديـة             -١

 .األخرى املعروفة كالغزل واملدح واهلجاء 
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 إىل طرق مثل هـذه      - خاصة ىف كهولتهما   –نزعة كل من املعرى وابن حزم       -٢
كالمها انتهى من جتربة الدنيا     األغراض فقد اتفقا ىف النظر إىل الدنيا بنفس املنظار و         

صغرياً إىل ضرورة الصد عنها والعمل على مناهضتها وإن مها اختلفا ىف طريقـة              
 .الصد 

 ١ عيشهما ىف نفس الفترة وإن كانا ىف بيئات خمتلفة -٣
ومع ذلك كله فالقارئ هلذا الديوان ميكنه أن يستخلص ما كان منه البن             : مث قال   

 :حزم ألسباب 
 .عرى ذكره الناسخ مرة كما سبقأن اسم امل-١
 .أن روح املعرى غري واضحة فيما نسب البن حزم -٢
تدور حول موضـوعات مـا وراء      أن جل هذه األشعار الىت وجدت للمعرى        -٣

 أضف إىل ذلك أننا مل جند       ٠املادة وهذه املوضوعات كانت مصدر إهلام أيب العالء         
) اللزوميـات (زم ىف ديوان أيب العالء      بيتاً واحداً من األبيات الىت حققناها البن ح       

الذى وجد به كل ما وجدناه له من شعره وبذلك يطمئن اخلاطر إىل أن ما يقرأ ىف                 
وأنه يوقفنا على كثري مما ال نعلمه عنـه مـن          . هذا اموع واحملقق هو البن حزم       

طوق احلمامة كسياسته وعلمه وسجنه وصداقته وكتابته ىف الرد علـى التقفـور             
 .ه للحياه وموقفه من احلساد وذم من مل يسلك سبيل احلق واإلنصاف ورؤيت

تأثراً واضحاً حيث عاش ىف ظلها وانتشر أدب        وهو ىف شعره متأثر بأحداث الفتنة       
. والتذكر والنقد   على حني كانت خرياً على أدب التأمل        التلهى والنفاق والتفاهة    

 .كما يوقفنا على بعض اجلوانب العاطفية فيه أيضاً 
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 ١الفريدة اإلسالمية فى الرد على األرمنية 

كان  اللعني النقفور امللقـب الدمسـتق ملـك    (قال ابن كثري ىف البداية والنهاية    
األرمن كان قد أرسل قصيدة إىل اخلليفة املطيع هللا نظمها له بعض كتابه ممن كـان       

 عـن   قد خذله اهللا وأذله وختم على مسعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وصرفه            
اإلسالم وأصله يفتخر فيها ذا اللعني ويتعرض لسب االسالم واملسلمني ويتوعد           
فيها أهل حوزة اإلسالم بأنه سيملكها كلها حىت احلرمني الشريفني عما قريب من             
األعوام وهو أقل وأذل وأخس وأضل من األنعام ويزعم أنه ينتصر لدين املسـيح              

ها جبناب الرسول عليه من ربـه التحيـة         ابن البتول عليه السالم ورمبا يعرض في      
واإلكرام ودوام الصالة مدى األيام ومل يبلغين عن أحد من أهل ذلك العصر أنـه               
رد علبه جوابه إما ألا مل تشتهر وإما ألنه أقل من أن يردوا خطابه ألنه كاملعانـد                 
اجلاحد ونفس ناظمها تدل على أنه شيطان مارد وقد انتحى للجواب عنها بعـد              

ك أبو حممد بن حزم الظاهري فأفاد وأجاد وأجاب عن كـل فصـل باطـل                ذل
بالصواب والسداد فبل اهللا بالرمحه ثراه وجعل اجلنة متقلبه ومثواه وها أنا أذكـر              
القصيدة األرمنية املخذولة امللعونة وأتبعها بالفريدة اإلسالمية املنصورة امليمونة قال          

عنهما اهللا وأهل ملتهم أمجعني آمني يـارب        املرتد الكافر األرمين على لسان ملكه ل      
 .العاملني 

.............................................................................. 
ذكر ابن كثري القصيدة امللعونة ونعف عن ذكرها ألا ىف مزبلة التاريخ إىل يـوم               

 ..... .................................................................١يبعثون 
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هذا آخرها لعن اهللا ناظمها وأسكنه النـار        : مث قال ابن كثري رمحه اهللا ورضى عنه         
يوم ال تنفع الظاملني معذرم وهلم اللعنة وهلم سوء الدار ويوم يدعو ناظمها ثبورا              

يوم بعض الظامل على يديه يقول يا ليتين اختذت مع الرسـول     ويصلى نارا سعريا
سبيال يا ويلتا ليتين مل أختذ فالنا خليال لقد أضلين عن الذكر به إذ جاءين وكـان                 

إن كان مات كافرا وهذا جواا أليب حممد بن حزم .… الشيطان لإلنسان خذوال
الفقيه الظاهري األندلسي قاهلا ارجتاال حني بلغته هذه امللعونة غضبا هللا ولرسـوله             

 .  اهللا وأكرم مثواه وغفر له خطاياهولدينه كما ذكر ذلك من رآه فرمحه
 ودين رسول اهللا من آل هاشم   من احملتمي باهللا رب العوامل 
 وبالرشد واإلسالم أفضل قائم   حممد اهلادي إىل اهللا بالتقى
 إىل أن يوايف احلشر كل العوامل   عليه من اهللا السالم مرددا

  األعاجمعن النقفور املفتري يف   إىل قائل باإلفك جهال وضلة
 بكفيه إال كالرسوم الطواسم   دعوت إماما ليس من أمرائه
 دهت قبله األمالك دهم الدواهم   دهته الدواهي يف خالفته كما
 تصيب الكرمي اجلدود األكارم   وال عجب من نكبة أو ملمة

 جلرعتم منه مسوم األراقم   ولو أنه يف حال ماضي جدوده
  منه دارسات املعاملجتدد   عسى عطفة هللا يف اهل دينه

 لكان بفضل اهللا أحكم حاكم  فخررمت مبا لو كان فيكم حقيقة
 وأخرس منكم كل فاه خماصم  إذن العترتكم خجلة عند ذكره

 من الكر أفعال الضعاف العزائم    سلبناكم كرا ففزمت بغرة
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  كفعل املهني الناقص املتعامل   فطرمت سرورا عند ذاك ونسوة
 عريقا وصرف الدهر جم املالحم   اعيف عقلهوما ذاك إال يف تض

 ودانت ألهل اجلهل دولة ظامل    وملا تنازعنا األمور ختاذال
 لعبدام مع تركهم والدالئم   وقد شعلت فينا اخلالئف فتنة
 مبن رفعوه من حضيض البهائم   بكفر أياديهم وجحد حقوقهم
 ئموثوب لصوص عند غفلة نا   وثبتم على أطرافنا عند ذاكم
 مجيع بالد الشام ضربة الزم   أمل تنتزع منكم بأعظم قوة

 وأندلسا قسرا بضرب اجلماجم  ومصرا وأرض القريوان بأسرها
 صقلية يف حبرها املتالطم  أمل ننتزع منكم على ضعف حالنا

 لنا وبأيدينا على رغم راغم   مشاهد تقديساتكم وبيوا
 املسلمني األعاظمبأيدي رجال    أما بيت حلم والقمامة بعدها

 وكرسى قسطنطينية يف املعادم  وسر كيسكم قسرا برغم أنوفكم
 إلينا بعز قاهر متعاظم   وال بد من عود اجلميع بأسره
 على باب قسطنطينية بالصورام   أليس يزيد حل وسط دياركم
 جبيش ام قد دوى بالضراغم   ومسلمة قد داسها بعد ذاكم

 بىن فيكم يف عصره املتقادم  وأخدمكم بالذل مسجدنا الذي
 أال هذه حق صرامة صارم  إىل جنب قصرامللك من دار ملككم

 رفادة مغلوب وجزية غارم   وأذى هلارون الرشد مليككم
 حبانا ا الرمحن أرحم راحم   سلبناكم مصرا شهود بقوة 

 إىل جلة البحر احمليط احملاوم  إىل بيت يعقوب وأرباب دومة 
 أىب هللا ذا كم يا بقايا اهلزائم   ا قط مجعة فهل سرمت يف أرضن
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 بضائع نوكى تلك أحالم نائم   فما لكم إال األماين وحدها 
 وسفر مغري وجوه اهلواشم   رويدا بعد حنو اخلالفة نورها 
 إذا صدمتكم خيل جيش مصادم   وحينئذ تدرون كيف قراركم 

 ائمليايل م يف عداد الغن  على سالف العادات منا ومنكم 
 وسبيكم فينا كقطر الغمائم   سبيتم سبايا حيصر العدو دوا
 وأتى بتعداد لرش احلمائم   فلو رام خلق عدها رام معجزا
 أراذل أجناس قصار املعاصم   بأبنا بين محدان وكافور صلتم
  وما قدر مصاص دماء احملاجم   دعي وحجام سطوم عليهما 

  حمل أربا رماة الضراغم على   فهال على دميانة قبل ذاك أو 

  أقيال جرجان حبز احلالقم   ليايل قادوكم كما اقتادكم 

  سبايا كما سيقت ظباء الصرائم  وساقوا على رسل بنات ملوككم 

  لكم من ملوك مكرمني قماقم  ولكن سلوا عنا هرقال ومن خلى 

  وكم قد سبينا من نساء كرائم   خيربكم عنا التنوخ وقيصر 

  وعما أقمنا فيكم من مآمت   من منيع بالدكم وعما فتحنا 

  إماما وال الدعوى له بالتقادم   ودع كل نذل مفتر ال تعده 

  إىل جبل تلكم أماين هائم  فهيهات سامرا وتكريت منكم 

  نظائرها وحز الغالصم   مىن يتمناها الضعيف ودوا 

  مسرية شهر للفنيق القواصم   تريدون بغداد سوقا جديدة 

  ومرتلة خيتارها كل عامل   لة أهل الزهد والعلم والتقى حم

  من املسلمني الغر كل مقاوم  دعوا الرملة الصهباء عنكم فدوا 

  سحائب طري ينتحي بالقوادم   ودون دمشق مجع جيش كأنه 
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  كما ضرب السكي بيض الدراهم   وضرب يلقي الكفر كل مذلة 

  الغيوم اهلائالت السواحم كقطر  ومن دون أكناف احلجاز جحافل 

  ومن حي قحطان كرام العمائم   ا من بين عدنان كل مسيدع 

  لقيتم ضراما يف يبيس اهلشائم   ولو قد لقيتم من قضاعة كبة 

  هلم معكم من صادق متالحم  إذا أصبحوكم ذكروكم مبا خال 

  فجئتم ضمانا أنكم يف الغنائم  زمان يقودون الصوافن حنوكم 

  تنسيكم تذكار أخذ العواصم   م منهم قريبا عصائب سيأتيك

  ا يشتفي حر الصدور احلوامي   وأموالكم حل هلم ودماؤكم 

  كما فعلوا دهرا بعدل املقاسم   وأرضيكم حقا سيقتسموا 

  وشرياز والري املالح القوائم  ولو طرقتكم من خراسان عصبة 

  ذل وعض األباهم عهدنا لكم   ملا كان منكم عند ذلك غريما 

  مسرية عام باخليول الصوادم   فقد طاملا زاروكم يف دياركم 

  أوىل وكابل حلوان بالد املراهم   فأما سجستان وكرمان بال 

  ويف أصبهان كل أروع عارم  ويف فارس والسوس مجع عرمرم 

  فرائس كاآلساد فوق البهائم   فلوا قد أتاكم مجعهم لغدومت 

  مست وبآدي واسط بالعظائم   والكوفة اليت وبالبصرة الغراء 

  فما أحد عادوه منه بسامل  مجوع تسامى الرمل عدا وكثرة 

  حباها مبجد للربايا مراحم  ومن دون بيت اهللا يف مكة اليت 

  حملة سفل اخلف من فص خامت   حمل مجيع األرض منها تيقنا 

 برائم فما هو عنها رد طرف    دفاع من الرمحن عنها حبقها 

  حبصباء طري يف ذرى اجلو حائم  ا وقع األحبوش هلكى وفيلهم 
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  محى بنية البطحاء ذات احملارم  ومجع كجمع البحر ماض عرمرم 

  مجوع كمسود من الليل فاحم  ومن دون قرب املصطفى وسط طيبة 

  دفاعا ودفعا عن مصل وصائم   يقودهم جيش املالئكة العلى 

  كما فرق اإلعصار عظم البهائم   رمائما فلو قد لقيناكم لعدمت 

  إذا ما لقوكم كنتم كاملطاعم   وباليمن املمنوع فتيان غارة 

   معاذر أجماد طوال الرباجم  ويف جانيب أرض اليمامة عصبة 

  تقووا مييمون التقية حازم   نستفينكم والقرمطيني دولة 

 ة الئم وال يتقي يف اهللا لوم   خليفة حق ينصر الدين حكمه 

  بفخر عميم مزبد املوج ناعم   إىل ولد العباس تنمي جدوده 

  فاهال مباضي منهم وبقادم  ملوك جرى بالنصر طائر سعدهم 

  منازل بغداد حمل املكارم  حملهم يف مسجد القدس أولدى 

   ومن أسد هذا الصالح احلضارم  وإن كان من عليا عدي وتيمها 

  م من خيار سالفني أقادم   فاهال وسهال مث نعمى ومرحبا 

   وهم فتحوا البلدان فتح املراغم  هم نصروا اإلسالم نصرا مؤزرا 

  بتجريع أهل الكفر طعم العالقم  رويدا فوعد اهللا بالصدق وارد 

  وجنعلكم فوق النسور القعاشم   سنفتح قسطنطينية وذواا 

  زر حاطم جبيش ألرض الترك واخل  ونفتح أرض الصني واهلند عنوة 

  وليست كآمال العقول السواقم   مواعيد للرمحن فينا صحيحة 

  ونلزمكم ذل احلر أو الغارم  ومنلك أقصى أرضكم وبالدكم 

  مجيع األراضي باجليوش الصوارم  إىل أن ترى اإلسالم قد عم حكمه 

  بعيدا عن املعقول بادي املآمث   أتقرن يا خمذول دينا مثلثا 
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  فيا لك سحقا ليس خبفي لعامل    لغريه تدين ملخلوق يدين

  كالم األوىل فيها أتوا بالعظائم  أنا جيلكم مصنوعة قد تشات 

  له يا عقول اهلامالت السوائم  وعود صليب ما تزالون سجدا 

  بأيدي يهود أرذلني آلئم   تدينون تضالال بصلب إهلكم 

  مبقاوم فما دين ذي دين هلا   إىل ملة اإلسالم توحيد ربنا 

  حممد اآليت برفع املظامل  وصدق رساالت الذي جاء باهلدى 

  بربهان صدق طاهر يف املواسم   وأذ عنت األمالك طوعا لدينه 

  وأهل عمان حيث رهط اجلهاضم  كما دان يف صنعاء مالك دولة 

  ومن بلد البحرين قوم اللهازم   وسائر أمالك اليمانني أسلموا 

  وال رغبة حيظى ا كف عادم    من خمافة أجابوا لدين اهللا ال

  حبق يقني بالرباهني فاحم  فحلوا عرى التيجان طوعا ورغبة 

  وصري من عاداه حتت املناسم   وحاباه بالنصر املكني إهله 

  وال دفعوا عنه شتيمة شامت   فقري وحيد مل تعنه عشرية 

  وال دفع مرهوب وال ملسامل   وال عنده مال عتيد لناصر 

  بلى كان معصوما ألقدر عاصم   وال وعد األنصار ماال خيصم 

  وال مكنت من جسمه يد ظامل    ومل تنهنهه قط قوة آسر 

  على وجهه عيسى منكم كل الطم   كما يفتري إفكا وزورا وضلة 

  يف الضالل يف القيامة عائم  على أنكم قد قلتموا هو ربكم 

 لقى دعاة الكفر حالة نادم ست  أىب هللا أن يدعى له ابن صاحب 

  من الناس خملوق وال قول زاعم   ولكنه عبد نيب رسول مكرم 

  لقد فقتم يف قولكم كل ظامل   أيلطم وجه الرب تبا لدينكم 
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   وكم علم أبداه للشرك حاطم   وكم آية أبدى النيب حممد 

  بل لكل يف إعطائه حال خادم  تساوي مجيع الناس يف نصر حقه 

  وكرديهم قد فاز قدح املراحم   بوش وفرس وبربر فعرب وأح

  وروم رموكم دونه بالقواصم   وقبط وأنباط وخزر وديلم 

  فآبوا حبظ يف السعادة الزم    أبوا كفر أسالف هلم فتمنعوا

  ودانوا ألحكام إالله اللوازم   به دخلوا يف ملة احلق كلهم 

 بله حتم حامت به دانيال ق   به صح تفسري املنام الذي أتى 

  بدين اهلدى رفض لدين األعاجم   وهند وسند أسلموا وتدينوا 

  وأشبع من صاع له كل طاعم   وشق له بدر السموات آية 

  فأروى به جيشا كثريا مهاهم  وسالت عيون املاء يف وسط كفه 

  وال كدعاء غري ذات قوائم  وجاء مبا تقضي العقول بصدقه 

  تعقبه ظلماء أسحم قامت    عليه سالم اهللا ماذر شارق

 من وختليطكم يف جوهر وأقا  براهينه كالشمس ال مثل قولكم 

  وأنتم محري داميات احملازم   لنا كل علم من قدمي وحمدث 

  ضعيف معاين النظم جم البالعم   أتيتم بشعر بارد متخاذل 

   ودر وياقوت بإحكام حاكم   فدونكها كالعقد فيه زمرد 
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 ١قصيدة ىف أصول مذهب أهل الظاهر رضى اهللا عنهم
 :قال اإلمام اجلليل أبو حممد ابن حزم ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 

 وضاَء لَه نور اهلُدى فَتبلَّدا== تعدى سبيلَ الرشِد من جار واعتدى
 فَقَالَ ِبآراِء الرِّجاِل وقَلَّدا===== افاه حكْم محمٍد وخاب امرؤ و

 وما جاَء ِمن ِعند اإللِه هو اهلُدى==== نِبي أَتى بالْنوِر ِمن ِعنِد ربِِّه 
 جييء ِبِه املُنِجي وساِئره الردى= أَرى الناس أَحزاباً وكُلٌ يرى الَِّذي 

 !وقَول رسوِل اِهللا ويلَهم غَدا ===  خلْف ظُهوِرِهم وألْقَوا ِكتاب اِهللا
 !وكَذَّب ما قَالُوا اإلله وفَندا ! === بأَنِّ الدِّين لَيس ِبكَامٍل : وقَالُوا 

 كُني لَمئًا ويش نمحطَ الْرماَ فَرا==== ودس هتِريب كرتي لَما وِسين 
قَدواحللَّ كُلَّه و ِرميحلَ التا=====  فَصددسباِد والع كَامأَح نيبو 

 ونص علَيِه احلُكْم نصا ورددا== وعلَّم وجه احلُكِْم فيما اعتدوا ِبِه 
 ِردي لَمٍت ونا ِبعندبعتي لَمو ========ت طيقا ال نكَلفنا مايدبع 

 !وأَنْ تقْتِفي ما لَست تعلَم موِعداَ = وحرم قَولَ الظَّنِّ يف غَيِر موِضٍع 
 رأَيت اهلُدى أَهدى دِليالً وأَرشدا= فَإنِني ! أَِخي عد عن سبِل الضالِل 

 ملَهقَواِل وآراَء الِرج كنع عدو =ذْ ِبِكتا وخالِفد فِْسي لَكاِب اِهللا ن! 
 إذَا قالَ قَوالً أَو تيمم مقِْصدا==== سمعا وطَاعةً : وقُلْ ِلرسوِل اِهللا 

 هيهن ا ونلَيع متح هاِمرا======== أَودرجم هنالِفيِه باإلقْالع عت 
 تقَّنيت ةٌ قَدطَاع ضفَرو امرح ==مداودقفَ  سالوو ِيريخالت كرت ن 

 هأَن يِّنبانٌ يهرب ا====== فإنْ الحدا ِللَِّذي بعا منلَى غَِري ذَا ِصرع 
 ِمن اِهللا فَاحِملْها علَيِه وماَ عدا===== وأَفْعالُه الالِئي تبيني واِجبا 
 ولَيست ِبفَرٍض والسعيد من اقْتدا== ِبِه على أُسوة ال ِزلْت مؤتسياً 
 لَهاَ فَمحالٌ أَنْ تقِّر من أَفْسدا====== وِإقْراره اَألفْعالَ ِمنه ِإباحةٌ 

 وِإياك ال تحفَلْ ِبما لَيس مسندا== وما صح عنه مسندا قُلْ ِبنصِِّه 
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 ابوِّ ِكتسِة الَّيت ونى== اِهللا ِبالسدالر و ِمنجنوِل اِهللا تسر نع تأَت 
 تأَت ِر أَواتوقْلَ التن تاٌء أَتوِحدا= سومى وثْنم ادى اآلحور ا قَدِبم 

 حمداِمن الظَِّن لَيس الظَّن ِمن ِديِن أَ== إنه ِعلْم وال تقُلْ ِإنه : وقُلْ 
 عن اِهللا ِإنَّ الِذكْر يحفَظُ سرمدا== فَكُلٌّ ِمن الوحِي املُرتَِّل قَد أَتى 
 ِإلَى غَايِة التأِْويل تبق مؤيدا===== وخذْ ظَاِهر اَأللْفَاِظ ال تتعدها 
  حاد عِن اهلُدىومن حرف االلْفَاظَ= فَتأْويلُها تحِريفُها عن مكَاِنها 
 فَأَلِْق ِإلَى احلَقِّ الَِّذي جاَء مقْلَدا=== فَإنْ جاَء برهانٌ ِبتأِْويِل بعِضها 
 لُهمح قاَء فَالْحوٍم جمكُلُّ عدا==== ودرتونَ أَنْ تد اهضقْتعلى م 

 !احذَر ِبأَنْ تتزيدا ِبِه وحده و== وِإنْ جاَء بالتخصيِص نص فُخصه 
 تدِإنْ بكَِثٍري و قَِليالً ِمن ِرجا= وأَخداِئِد الْيلَى الزع ددةٌ فَاشضارعم 
 ضارعوِص تصالن نيا بم حِإنْ صا= ودتبم نهاَء ِمنا جا مهوخسنفَم 

 يِزيد على املَعهوِد يف اَألصِل ترشدا=  مبا وِإنْ عِدم التاِريخ ِفيها فَخذْ
 ِلكُلِّ مقَاٍل ِقيلَ ِبالظَّنِّ مبعدا=== تكُن موِقنا أَنْ قَد أَطَعت وتاِركًا 

 يفَصِّلُ بالتحرمي ِمنه معددا=== وكُلُّ مباٍح يف الِكتاِب ِسوى الَِّذي 
 نص ِردي ِإنْ لَمٍة وا===== ِبِإلْزاِم طَاعدبعتأَنْ ت كملْزي اِهللا لَم ِمن 

 اجعر اِس فَاحلُكْمِتالِف الناخ دِعنا= ودتهي دعب ِمن اعمِبالِْإجِه وِإلَي 
 ِردي نمو ِمننيبيلُ املُؤس ذَاكى== ودتا اهفَم ِمِننيِبيِل املُؤس ِخالف 

و هِهلْتا جِفيم اعمِع اِإلجددا== ال تفْرما وعمج ِقيقحلَم التعت لَمو 
 ِقياسا أَو اسِتحسانَ رأٍْي قَد اعتدى= وِإنْ امرؤ يف الدِّيِن حكَّم نفْسه 
 حلَداوأَسرف يف ِديِن اإللِه وأَ==== وجاَء ِبدعوى ال دليلَ يِقيمها 
 ِبرأٍْي رآه قَد أتى اللَّهو والردا=== ومن قَالَ محتاطًا ِبردِع ذَِريعٍة 
 ِبتحِليلِه خمطي الِكتاِب تعمدا===== مِحلَّ حراٍم أَو محرِّم ما أَتى 

  مفَنِّداعلى ذاك بالبرهاِن لَيس= ومن يدع نسخا على احلُكْم لَم يِجىْء 
 ِلقَوٍل عِن اِإلجماع والنصِّ جرِّدا= وال تنتِقلْ عن حاِل حكٍْم عِلمته 
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 علَيك فال تعد السِِّبيلَ املُمهدا= ِمن الِْحلِّ والتحِرِمي أَو ِمن لَواِزٍم 
 ن أَغَار وأَنجداعلَى عمٍل ِمم=== وال تلْتِقف حكْم البالِد وجريها 

 ِمسا على احلُكِْم فَالْتصن ِجدت ِإنْ لَما= ودشروِص ِلتصالن عمِدِه جِإىل قَص 
 هلْتعج ا قَدِنهبا يكْمح حنما=== فَتددبا مهالً كَانَ ِمنمش عمجتو 
 هِإنو صن اهنعلَى مع ذَاكا=== =ودرجا مصكَانَ ن ا لَوكَم قلَح 

 تقُولُ أُلو اآلراِء ِمنها تلَددا== وهذَا الذي يدعى اجتهادا ولَيس ما 
 علَى الِديِن نقْصانَ النصوِص تبلُّدا= وأَثْقَلَهم جمع النصوِص فَاَظْهروا 

 !تباركْت ربِّي أَنْ تكُونَ مفَندا ! === امه لَنا ِإكْمالُه وتم: وقَالُوا 
 قُلْت قَدا : ولَن هلْتأَكْم ا= ِإنَّ الدِّيندجأَم ما قُلت واحلَق هلْتفصو 

 ِليلَهاِخلطَاِب د دِعن ِفتلْتا= وال تدمع أَحرى شا ِسوعرش ِزملْتوال ت 
 ِّبيِمِه فَكُلُّ نقَو ذَارِإن صا==== خدعأَبى ونأَد اسالن مع دمأَحو 

 ِبها ترتِقي اَألعمالُ ِهللا مصِعدا= وأَخِلص لَدى اَألعماِل ِنيتك الَّيت 
 نيبِّ اهلُدى خيِر اَألناِم محمدا= وصلِّ علَى الزاكي املُِجِري ِمن العمى 

قٍَض ونم ا غريدمري سدما=  ِللَِّه حددرا ما كَثريدمى حدا هلَى مع 
 ١١٧ ـ  ١١٢السفر الثاين ص" نوادر اإلمام ابن حزم " هذه املنظومة املاتعة نقالً من كتاب 

 ، ونشرها أيضاً األستاذ حممد ٢٦٣ ـ  ٢٥٧ص  " ١٦لكمالية رقم  اجمموعة الرسائل" ، و
ألول من الد احلادي والعشرين     االكتاين مبجلة معهد املخطوطات العربية يف اجلزء        إبراهيم  

  ١٥١ ـ ١٤٨م ص ١٩٧٥عام 
  تعاىل اجلليل أبو عبد الرمحن عبد العزيز احلنوط حفظه اهللاناشيخأفاده 


